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Sammanfattning
Svenska Pensionärsförbundet (SPF) bedriver IT-utbildning för seniorer via Studieförbundet Vux-
enskolan (SV). Pensionärernas Riksorganisation (PRO) bedriver datautbildning i egen regi under 
namnet PROsIT. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur människor över femtiofem år an-
vänder och förhåller sig till informationsteknologi, i och utanför dessa utbildningar. Sammanlagt lig-
ger femtio enkäter och åtta intervjuer till grund för undersökningens resultat.

Enkäterna fördelades slumpmässigt till äldre människor i november månad 2005 i Piteå kommun, 
Norrbottens län. En tredjedel riktades till besökare under skyltsöndagen (27/11), en tredjedel till bio-
besökarna på Lilla Scen i Folkets Hus och en tredjedel till deltagarna på de regelbundna pensionär-
strä!ar som inträ!ar varje måndag och fredag i Norrmalmia sport- och bowlinghall. För att motivera 
informanterna att lämna enkäterna på Piteå Stadsbibliotek innan sista inlämningsdatum 16 december 
2005 premierades deltagarna med en chokladbit i bibliotekets informationsdisk.

Sex stycken seniorutbildare "ck besvara frågor kring datorer och utbildning i personliga intervju-
er. De huvudsakliga frågor som jag ville diskutera var: Vilket är målet med er IT-utbildning?, Vad lär sig 
deltagarna i utbildningen?, Vilken respons har ni fått på utbildningen av deltagarna?, Hur förhåller sig deltagarna 
till datorn? samt Hur förhåller utbildarna sig själva till sina deltagare? Två intervjuer genomfördes med van-
liga brukare/användare. Dessa "ck diskutera kring det huvudsakliga spörsmålet Vad betyder datorer och 
Internet för dig och ditt sociala kontaktnät?

De som idag saknar möjlighet att tillägna sig kunskap om hur en dator fungerar, riskerar att hamna 
utanför hela den demokratiska processen. Problemet med datorer och Internet är att människor måste 
veta hur tekniken fungerar. Det är där SPF och Studieförbundet Vuxenskolans studiecirkel Data för 
seniorer och PRO:s datautbildning PROsIT kommer in i bilden. Utbildning och information skall vara 
tillgänglig för alla människor, på lika villkor.

För att en äldre människa skall kunna inse betydelsen av en datoriserad vardag och ska!a sig en 
egen personlig IT-utrustning, kan tre väsentliga förutsättningar utpekas. För det första måste det, a) 
!nnas en personlig nytta med datorer och Internet. För det andra måste det, b) !nnas ett behov av teknologin 
och för det tredje, c) måste det "nnas ett genuint intresse av det tekniska. Undersökningen indikerar att 
äldre människor ofta visar en rädsla för modern teknologi men att oron för det tekniska försvinner i 
takt med utbildning. Intervjuerna med pedagogerna från SPF och PRO styrker enkätresultatets sam-
manställning om att äldre är vetgiriga och ny"kna. Några långtgående slutsatser kan emellertid inte 
dras av resultaten från denna begränsade undersökning eftersom den endast berör seniorer med en 
be"ntlig/grundläggande kunskap om informationsteknologi.
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1 Inledning
Vi lever i en ständigt accelererande teknisk värld som inte uppvisar några som helst tecken på att gå 
långsammare. Vi ser allt #er upp"nningar och tekniska lösningar i samhället, apparater av de mest 
sinnrika slag. Samtidigt kan man fundera på vart utvecklingen egentligen är på väg, när små elektro-
niska chip åter"nns i de mest varierande funktioner och små datorer säljs under beteckningen “tele-
fon”. Till detta kommer integreringen av datorer i utrustning som bilar och vitvaror, vilket gör att det 
därmed ställs allt högre krav på hur mötet mellan människa och dator skall utformas. Allt mer betonas 
samspelet, interaktionen, mellan användare och dator (Nationalencyklopedin 2005: [Elektronisk]).

Under utvecklingens gång har det tekniska perspektivet långsamt förskjutits. Numera är det män-
niskan och hennes relation till tekniken som ligger i fokus – inte tekniken i sig. Tekniken skall vara ett 
verktyg för att hjälpa människan, inte ett föremål för irritation eller komplikation. Det är här använ-
darvänlighet och användbarhet kommer in i bilden.

Det sägs att det "nns tusen vägar till kunskap. Kunskap kan tillägnas på väldigt många olika sätt 
och olika människor har naturligtvis olika metoder för sin individuella inlärning. Den snabba utveck-
lingen av nya teknologier har skapat många spännande möjligheter och utmaningar till ny kunskap. 
Om tekniken är besvärlig eller komplicerad att använda minskar successivt intresset av att tillägna sig 
dessa kunskaper. För att kunskapsinhämtningen skall vara inspirerande måste tekniken helt enkelt vara 
enkel och lätt att använda. En del människor har aktivt valt att stå utanför den tekniska evolutionen – 
av en eller #era anledningar – andra "nner inget behov av modern teknik, medan vissa saknar intresse 
eller ekonomiska förutsättningar för att överhuvudtaget införska!a sig en egen dator med Internet-
uppkoppling.

Seniorerna är de människor som tillhör den äldre generationen i samhället och är samtidigt de som 
på sikt riskerar att helt hamna utanför det moderna informationssamhället. Problemet bottnar främst i 
att viss information idag bara går att erhålla över Internet och att det stundvis är problematiskt att an-
vända den moderna teknologin. Därför kan vi inte längre ta den demokratiska processen för given, 
vilket är en problematik att ta på yttersta allvar. De som inte har råd eller intresse av att införska!a en 
egen dator riskerar således ett demokratiskt såväl som ett socialt utanförskap.

Den tekniska evolutionen har kommit för att stanna, men är följaktligen inte enbart av godo. Den 
tekniska kunskapsklyftan måste uppmärksammas om demokratin skall kunna fortsätta gälla för alla 
medborgare i det svenska samhället. Tack och lov genomförs idag breda utbildningsinsatser för de se-
niorer som är villiga att lära sig mer om den moderna teknologin. Men hur fungerar dessa, och hur 
tas de emot?
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2 Frågeställning och syfte
Syftet med uppsatsen är att sätta kvalitativa och kvantitativa åsikter i perspektiv mot varandra, genom 
intervjuer och enkäter – för att försöka ge en bild av hur äldre människor nyttjar datorer och Internet 
(IT). 

Min primära frågeställning är hur seniorer förhåller sig till ett nytt medium som Internet och vad 
detta elektroniska nätverk har betytt, och betyder för dessa människor. Vad gör seniorerna med sina 
datorer? Finns det någon IT-utbildning för dessa? Ges det någon datautbildning för äldre överhuvud-
taget? Vilka håller i dem i så fall? Vilka webbsidor lockar seniorerna på Internet och vilket mening 
fyller dessa? Hur ser de på datorer och Internet som tekniska hjälpmedel? Vad gör eventuellt denna 
teknologi komplicerad att använda? Vad är lätt att hantera? Vilka tankar har de överhuvudtaget kring 
informationsteknologi? 

2.1 Avgränsning
18 män och 23 kvinnor besvarade femtio utdelade enkäter. Två deltagare hade glömt att uppge ålder 
och kön. Sju enkäter återlämnades aldrig. Efter detta bortfall kunde 41 enkäter avläsas vilket rendera-
de en total svarsfrekvens på 82 procent. Den utarbetade enkäten har besvarats av slumpvis utvalda se-
niorer med någon form av personlig anknytning till datorer och Internet. Jag är medveten om att en-
käten således bara ger en bild av dem som redan använder denna teknik. Därför tror jag inte att resulta-
tet av undersökningen kan tillämpas i ett allmängiltigt nationellt perspektiv. Det framkomna resultatet 
belyser däremot vissa tendenser i seniorernas förhållande till datorer och Internet – vilket kan vara av 
ett allmänt intresse.

Sex stycken seniorutbildare "ck besvara frågor kring datorer och utbildning i personliga intervju-
er. Två intervjuer genomfördes med vanliga brukare/användare.

Undersökningen till uppsatsen har genomförts i Piteå kommun, Norrbottens län. Det hade varit 
intressant att utöka undersökningen till att omfatta #er kommuner med #er informanter, men efter-
som tiden är begränsad måste också studien avgränsas.
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3 Metod och material
Vetenskapens huvudsyfte är att producera kunskap. För att producera kunskap (snarare än okunskap), 
krävs stringenta arbetsmetoder. Det vetenskapliga förhållningssättet är således av mycket stor vikt. Forskaren 
arbetar med att producera teorier som skall ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. […] Forskarens 
arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra (Patel & Davidson 1991, s. 23). För att arbetsma-
terialet skall kunna analyseras på ett korrekt sätt krävs kunskaper om metodologiska möjligheter och 
problem. Syftet med att tillämpa en vetenskaplig hållning är att uppnå en så hög reliabilitet som möj-
ligt. Samtidigt är ett personligt korrekt och inte minst noggrant vetenskapligt, etiskt förfarande av stor 
vikt – allt för att kvalitén på den producerade kunskapen skall kunna garanteras.

Den kvantitativa undersökningen baseras på seniorernas personliga erfarenheter av datorer och 
Internet. Sammanlagt har 50 utdelade enkäter fått utgöra arbetsmaterial i detta moment.

Den kvalitativa undersökningen baseras även den på seniorernas subjektiva erfarenheter av datorer 
och Internet, men undersökningen utgår istället från åtta personliga intervjuer. Intervjuerna är gjorda 
med: a), seniorer med särskild undervisningserfarenhet, det vill säga – människor som på eget ideellt 
initiativ och intresse greppat rollen som utbildningsledare för att undervisa andra seniorer om datorns 
användbara möjligheter, samt b), vanliga dator- och Internetanvändare/brukare.

Intervjuerna har för enkelhetens skull, i de fall det varit möjligt, spelats in. En inspelad intervju är 
ett artigt och belevat sätt att visa aktning och respekt inför sin intervjuperson. Det minimerar samti-
digt risken att jag som utför intervjun ska missförstå något som sägs.

Genom åren har jag mött många äldre människor. Dessa individer har långsamt gett mig ett kultu-
rellt perspektiv hur vissa resonerar i frågor som omfattar datorer och Internet. På sikt har perspektiven 
utvecklats till förförståelser (Nationalencyklopedin: 2005 [Elektronisk]). Förförståelser är nödvändiga för 
att den studerande överhuvudtaget skall kunna: a) förstå sina informanter, b) veta hur han ska förhålla 
sig till dem och, c) veta vilka frågor som kan vara intressanta att diskutera med informanterna.

3.1 Metoddiskussion
Enligt Nationalencyklopedins de"nition är en senior den som tillhör de äldre (äldsta) i en viss grupp. 
Normalt sett får praktiskt taget alla i Sverige bosatta personer pension vid 65 år (Nationalencyklopedin 
2005 [Elektronisk]). Tyvärr säger Nationalencyklopedin ingenting om vid vilken ålder seniorskapet 
inträ!ar. Detta gjorde att jag nödgades de"niera en egen uppskattad ålder på informanterna för att 
kunna kalla dem seniorer. Visserligen kan 65-årsåldern genom pensionsrätten sägas vara en de"nition 
på seniorskapet men för att bredda undersökningen och samtidigt nå en bredare målgrupp valde jag 
dock att de"niera alla över 55 år som seniorer.

På Lilla scen i Piteå arrangeras "lmvisningar av Piteå Folkets Husförening med stöd av Kultur Fri-
tid. Visningarna på dagtid brukar huvudsakligen locka äldre besökare (Piteå Kultur Fritid 2005). Vet-
skapen om detta gjorde att jag här "ck en bred målgrupp, samtidigt som "kastunderna efter visning-
arna underlättade kontakterna och de gemensamma samtalsämnena om datorer och Internet. En 
tredjedel av enkäterna fördelades på "lmvisningarna i november månad 2005. En tredjedel av enkä-
terna delades ut till de seniorer som jag fann i Piteå kommuns centrala stadsdelar under skyltsöndagen 
den 27 november. Resterande tredjedel spreds vid de regelbundna pensionärsträ!ar som inträ!ar varje 
måndag och fredag i Norrmalmia sport- och bowlinghall i Piteå kommun.

Enkäterna föregicks av ett enklare personligt samtal kring datorer och Internet. Utifrån denna in-
ledande konversation kunde seniorerna sedermera ta ställning till om de ville medverka i enkäten el-
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ler ej. Några seniorer uttryckte initialt bedrövelse över enkätens många frågor, men de som visade in-
tresse till att delta erhöll i samband med enkätens överlämnande en kortfattad, skriftlig presentation av 
mig själv. Presentationen innehöll enklare uppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress men 
även information kring inlämningen (där Piteå Stadsbibliotek sedan agerade insamlingscentral).

Enkäterna delades ut av mig personligen och, naturligtvis – enbart till seniorer. Informanterna 
kunde genom att lämna enkäterna på biblioteket själva ta den nödvändiga tid de behövde för att be-
svara frågorna. Inga enkäter besvarades alltså vid samma tillfälle som jag delade ut dem. Alla besvarade 
enkäter återlämnades sedermera till mig i informationsdisken av bibliotekets personal.

I presentationen uppmanades informanterna vänligt till att besvara enkäten i tid. 16 december 
2005 var sista dag för inlämning och de som fullföljde sin uppgift premierades med en chokladbit. 
Deltagarna "ck alltså själva gå till biblioteket för att lämna sina enkäter och för att erhålla gåvan i ut-
byte.

Av sammanlagt 50 utdelade enkäter kom 43 tillbaka. Två informanter hade glömt att fylla i kön 
och ålder. Sju enkäter återlämnades aldrig. Totalt besvarades 41 korrekt ifyllda enkäter, 18 av män och 
23 av kvinnor. Av enkätundersökningens totalt 30 frågor åter"nns 22 som bilagor under rubriken Ta-
bell- och !gurförteckning (bilaga C). I diagrammen anges män med svart färg, kvinnor med grå. Frågorna 
fyra, elva, 18, 23, 24 och 25 är motiveringsfrågor som inte är medtagna som bilagor.

Syftet med den kvantitativa undersökningen var att få ett övergripande och allmänt underlag kring 
hur seniorer använder Internet och hur de personligen relaterar till datorn som arbets- eller under-
hållningsredskap. De seniorer som medverkat i enkätundersökningen är de som ansett sig kunna bidra 
med sina erfarenheter och åsikter om datorer och Internet. Detta betyder att alla som har medverkat 
är seniorer med något genuint intresse av datorer och Internet. Den kvantitativa undersökningen 
speglar således enbart det teknologiska intresset hos de redan invigda. Seniorerna som inte uttryckte 
något intresse eller behov av datorer vid det inledande samtalet tilldelades inga enkäter alls. De ville 
inte delta och lät sig inte heller övertalas. Naturligtvis nödgades jag respektera deras önskemål.

Enkätundersökningen baseras inte på någon uttalad pensionärsgrupp som PRO eller SPF, utan på 
slumpvis utvalda seniorer. Den största nackdelen med detta förfarande är att jag inte kan besvara eller 
dra några slutsatser huruvida pensionärsföreningarna påverkar användningen, eller hur dessa förening-
ar påverkar det omedelbara intresset för datorer och Internet. Detta skulle emellertid kunna besvaras i 
framtida forskning. Vän av ordning kan tycka att en enkät bara ger en ytlig presentation av seniorernas 
erfarenheter, men enkäterna är inte ytliga. De är informativa på det sättet att jag ser en väldig varia-
tion eller bredd på de erhållna svaren. Arbetsmaterialet kan således ändå leverera ett visst djup.

Min initiala idé var att låta alla slumpvis tillfrågade seniorer besvara enkäten, oavsett tidigare tek-
nisk erfarenhet. Ino$ciellt delgav mig #era seniorer ändå sina intressanta personliga åsikter även om 
de inte deltog i enkäten, vilket kan vara värt att nämna i sammanhanget. Till en uppföljande studie 
vore det kanske bättre att ha två olika enkäter, en för de redan invigda som har erfarenhet av informa-
tionsteknologi – och en särskild undersökning för dem som inte har någon erfarenhet alls.

Syftet med den kvalitativa undersökningen var att få ett djuplodande svar på hur sammanlagt åtta 
intervjuade seniorer använder Internet och datorer.

De två första intervjuerna gjordes med seniorutbildare, som i ett helt ideellt syfte håller datalektio-
ner för andra seniorer. De tre första av dessa kontaktades genom att jag ringde upp ordföranden för 
PRO (Pensionärernas Riksorganisation) i Piteås centrala distrikt, Ove Johansson. Denne förmedlade 
kontakter ur PRO:s särskilda utbildningsdivision: PROsIT – Gunnar Larsson, Sten Lindberg och Ma-
deleine Eriksson.
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Tre seniorutbildare fann jag sedan genom SPF (Svenska Pensionärsförbundet) och Studieförbundet 
Vuxenskolan: Gun och Ola Westerlund samt Dick Cederquist. De huvudsakliga frågor som jag ville 
diskutera med utbildarna från PROsIT och Studieförbundet Vuxenskolan var: Vilket är målet med ut-
bildningen?, Vad lär sig deltagarna i utbildningen?, Vilken respons har ni fått på utbildningen av deltagarna?, 
Hur förhåller sig deltagarna till datorn? samt Hur förhåller utbildarna sig själva till sina deltagare?

Två intervjuer har genomförts med vanliga brukare/användare. Dessa "ck diskutera kring det hu-
vudsakliga spörsmålet Vad betyder datorer och Internet för dig och ditt sociala kontaktnät? Varje intervju om-
kring en timme lång, i vissa fall längre, i vissa fall kortare – naturligtvis helt beroende på diskussioner-
nas utveckling. Vissa hade helt enkelt mycket att säga!
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4 Bakgrund och teoretiskt perspektiv
“Databranschens födelse i slutet av 70-talet och början av 80-talet skapades ur en maskulin, prepuber-
tal och teknikintresserad kultur. De datorfrälsta var ofta unga män med stort teknikintresse och ett 
outvecklat känsloliv” (C. Sturmark 1997, s. 68). När Internet slog igenom i mitten av 90-talet ansågs 
det elektroniska nätverket med tiden kunna förändra samhället. Internet blev sedermera ett självklart 
digitalt kommunikationsmedel men det var fortfarande ungdomarnas område. Pensionärerna var den 
samhällsgrupp som till en början tycktes stå utanför datoriseringens intåg. Den moderna informa-
tionsteknologin har skapat en ny kultur. En del av denna elektroniska kultur bidrar numera pensionä-
rerna till.

Pensionärernas Riksorganisation har drygt 395 000 medlemmar runt om i Sverige. Organisationen 
bevakar pensionärernas intressen och bedriver en omfattande verksamhet i vilken medlemmarna ska 
kunna känna glädje och gemenskap. Bland verksamheterna åter"nns PROsIT, PRO:s egen IT-sats-
ning – där PRO-medlemmar ges möjlighet att prova datorer i lärarledda studiecirklar. Utbildningen 
vänder sig till medlemmar som aldrig förr, eller i mycket liten utsträckning, haft kontakt med datorer 
och Internet.

PRO insåg tidigt de äldres intresse för informationsteknologi och PROsIT inleddes hösten år 
2000 vid folkhögskolan i Gysinge, Gästrikland. Studiecirklarna ges i samarbete med ABF, Arbetarnas 
Bildningsförbund. Nationellt sett har intresset för PROsIT har varit mycket stort. När projektet in-
leddes beräknades det optimistiskt att kanske närmare 10 000 medlemmar skulle kunna fås att delta i 
studiesatsningen men i efterhand har intresset visat sig vara långt över förväntan. 2003 hade samman-
lagt #er än 15 000 PRO-medlemmar deltagit i PROsIT (PROs Folkhögskola 2005).

Hösten 2004 inleddes PROsIT i Piteå. När Föreningssparbanken bytte datasystem "ck pensionärs-
föreningarna i Norrbotten erbjudande att överta bankernas ålderstigna datorer. Efterhand som dato-
rerna fördelades i föreningarna gick PRO sedermera ut med PROsIT. Eftersom datorerna var tomma 
behövde de utrustas med tillämplig programvara. PRO vände sig då till Microsoft, IT-företaget som 
redan 2003 sponsrade PRO:s verksamhet PROsIT med 440 000 kronor. IT-utbildningen i PROsIT 
sker alltså genom ABF. I samarbete med dessa har PRO utarbetat ett tredelat utbildningsmaterial. Ty-
värr får studiematerial som tillfaller deltagarna inte spridas utanför PROsIT, men övningarna syftar till 
att lära deltagarna hur de startar/stänger av datorn, skriver dokument, öppnar be"ntliga dokument 
samt sparar dessa. Bland övningarna lär sig deltagarna också att klippa ut/klistra in text, byta typsnitt 
och ändra marginaljustering. Internetövningarna lär deltagarna surfa på Internet, skicka e-post och 
betala räkningar. Uppgifterna har namngivits efter kursernas innehåll. Det första häftets grundläggan-
de övningar sker i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word och har namngivits Första varvet i 
Word. Det andra och tredje övningshäftet lär seniorerna använda Internet och e-post. Dessa övningar 
har namnen Vi surfar och skickar e-post samt Internet i vardagen (enl. M. Eriksson, personlig kommunikation 
5.12.2005 och G. Larsson & S. Lindberg, personlig kommunikation 9.12.2005).

Studieförbundet Vuxenskolans seniorprojekt i data började årsskiftet 1998-99. “Sedan starten har 
intresset för kurserna varit mycket stort. Att gå i en studiecirkel, på en föreläsning eller på ett kul-
turarrangemang kan vara ett bra sätt att gå på tvärs med vardagen. […] En fri folkbildning [är] en för-
utsättning för levande demokrati och livslångt lärande”, som Studieförbundet Vuxenskolan skriver i 
sin informationsbroschyr. Förbundet bildades 1967 och har i norra Sverige studieorter som Piteå, 
Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog och Jokkmokks kommun. Förbundet bedriver ett omfattande samarbete 
med ett stort antal organisationer. SPF (Svenska Pensionärsförbundet) är en av dessa samverkande or-
ganisationer. I samarbete med SPF ges utbildningen Data för seniorer. Kostnaden för denna studiecir-
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kel, tio veckors utbildning är 690 kronor, prisuppgift januari 2006. Allmänheten möter Studieförbun-
det Vuxenskolans studiecirklar i annonser och studieprogram (Studieförbundet Vuxenskolans program 
2005).

De första grundläggande övningarna i Studieförbundet Vuxenskolans datakurser för seniorer syftar 
till att visa deltagarna hur de ska göra för att starta datorn (Bilaga 1), hantera pekdonet/musen (Bilaga 
2) – och hur de sedermera går tillväga för att skriva ett brev (Bilaga 3). Bilaga 2 visar hur kalkylatorn i 
datorns operativsystem kan användas för att användarna successivt ska lära sig styra pekdonet genom 
att utföra några enkla matematiska beräkningar. Så småningom avancerar deltagarna och utför #er och 
#er komplicerade övningar. Bilaga 3 visar en sådan mer komplicerad övning (hur deltagarna gör för 
att skriva och redigera en kortare text i ett ordbehandlingsprogram). Kursmaterialet som används un-
der seniorernas datalektioner är egenproducerat (enl. D. Cederquist, personlig kommunikation 
6.12.2005).

I Vuxenskolans idéprogram från 1999 åter"nns för övrigt den grundsyn som genomsyrar förbun-
dets karaktär. “Varje människa bär på sin personlighet och sina drömmar om framtiden. Oavsett bak-
grund, utbildningsnivå, ålder, kön, fysisk och mental styrka måste det "nnas många och återkomman-
de möjligheter för alla människor att växa och utvecklas. Folkbildningen strävar efter att stärka dessa 
möjligheter, för ökad självkänsla och kännedom om den egna förmågan. […] Demokratin måste 
ständigt återerövras. Det är folkbildningens uppgift att försvara och utveckla de demokratiska idealen 
och genom bildning, kunskap och kultur ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas! […] 
Utgångspunkten är respekten för människans frihet, hennes okränkbarhet som individ och hennes 
förhållande till naturen och samhället. Människan behöver gemenskap och social förankring. Studie-
förbundet Vuxenskolan står för ett solidariskt samhälle och arbetar för att klyftorna i det svenska sam-
hället utjämnas” (Studieförbundet Vuxenskolans program 1999).

Britt Östlunds doktorsavhandling från 1995 vid Linköpings universitet har titeln Gammal är äldst – 
en studie om teknik i äldre människors liv. Syftet med avhandlingen har varit att studera teknikens bety-
delse för gamla människors kontakter med omgivningen (Östlund 1995, s. 229). Undersökningen av-
gränsades till fyra tekniska apparater: telefonen, televisionen, trygghetslarmet och Handla hemma-terminalen. 
Apparaterna har sedermera noggrant studerats i förhållande till de äldres vardagsaktiviteter. De aspek-
ter som studerats inbegrep sociala kontakter, säkerhet, information samt distribution av varor och 
tjänster (Ibid. 1995, s. 35). Studien är baserad på en explorativ, observerande arbetsmetodik där per-
sonliga besök, intervjuer och ingående studier av vardagslivet genomförts. Studien omfattar totalt 98 
personer (Ibid. 1995, s. 37).

Östlunds resultat visar att tilltagande svaghet, funktionsnedsättningar, trötthet och ett avtagande 
intresse för andra människor och aktiviteter bidrar till att de gamla tillbringar nästan all sin tid i hem-
met. I den situationen blir tekniken en länk till omgivningen och minskar risken för isolering. “Dess 
(teknikens) ökade betydelse för människors sociala kontakter blir därmed särskilt påtaglig för de gam-
la som lever fysiskt begränsade i hemmet […] för de som fortfarande är relativt oberoende och kan gå 
ut på egen hand är emellertid oron inför ett ökat beroende och en begränsning till hemmet tidvis 
plågsam. Vissa av dem ser tekniska hjälpmedel som ett sätt att skjuta upp ett sådant beroende” (Ibid. 
1995, s. 231).

Östlunds resultat pekar vidare på att intervjupersonerna tagit teknik i anspråk på ett aktivt och 
medvetet sätt. Den äldre generationen har levt länge och förvärvat många erfarenheter. Under årens 
lopp har de samtidigt blivit vana vid de snabba tekniska förändringar som skett i samhället. I samman-
hanget har den moderna tekniken i #era fall bidragit till ett bekvämare liv, jämfört med hur tidigare 
generationer levde. 
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Östlund (1995, s. 232-233) refererar till Tornstams teori om den så kallade perspektivförskjutningen 
hos äldre. Teorin som Östlund hänvisar till beskrivs som den äldre människans minskade intresse för 
materiella ting. “När det gäller förhållningssättet till teknik så märks detta på så vis att de är positiva 
till teknik och till teknisk utveckling i allmänhet, men inte för egen del. De visar inga tecken på nå-
gon teknikkritisk hållning utan berättar gärna om sig själva som teknikkonsumenter och hur tekniken 
symboliserar olika skeden i livet. De är inte heller rädda för tekniken utan tilltror sig ha en egen för-
måga att använda teknik och lära sig nya apparater även sedan de blivit gamla. Skillnaden mot förr är 
att de inte längre är lika motiverade.” Östlund fortsätter: “Bilden av gamla som utlämnade till tekni-
ken stämmer inte med mina iakttagelser, inte heller att de tar avstånd från teknik i allmänhet” (Ibid. 
1995, s. 232).

Vidare refererar Östlund (1995, s. 233) till Nissen om hur datorintresserade ungdomar ser den 
moderna tekniken som en utvecklingsuppgift. “Datorn blir ett sätt för ungdomar, i detta fall pojkar, att 
bygga sig en plattform i livet och i samhället. Äldre människor har livet bakom sig och har […]%vitt 
skilda inställningar till ny teknik till följd av skilda framtidsperspektiv. Att äldre har den största delen 
av sitt liv bakom sig kan därmed komma att få ett stort in#ytande för deras motivation att lära in nya 
kunskaper och förändra sina vanor.”

Fortsättningsvis gav trygghetslarmen en ökad trygghet och säkerhet för de äldre i Östlunds analys. 
Tyvärr brukades larmen i andra situationer än det ursprungligen var tänkt. “Den faktiska användning-
en visar på att omsorgstagarna har ett stort behov av kommunikation och kontakt för att göra prak-
tiska överenskommelser, ställa frågor eller prata en stund” (Ibid. 1995, s. 233). Genom dessa händelser 
upptäckte Östlund behovet av äldre människors önskan att kommunicera med omvärlden för att 
undvika ensamhet och isolering. Genom att använda trygghetslarmet fanns ett visst intresse för teknik 
bland de äldre, även om det i efterhand visade sig att den användes felaktigt av hemtjänsten som be-
stämt hur den skulle nyttjas.

Östlund beskriver tre faktorer (eller förutsättningar) för att de gamla skulle acceptera och använda 
Handla hemma-terminalen och trygghetslarmet: a) nyttan med tekniken, b) förtrogenheten med densamma 
och c), värderingarna eller de personliga uppfattningarna kring teknologin. För det första var de äldre 
tvungna att inse den praktiska nyttan med att använda tekniken. Nyttan måste samtidigt överstiga upp-
o!ringen att lära sig tekniken, annars var den inte intressant. För det andra var förtrogenheten med tekno-
login viktig. Om tekniken är krånglig att använda är det inte heller intressant att lära sig den. För det 
tredje visade Östlunds resultat att de personliga värderingarna kring tekniken var väsentliga för att det 
skulle "nnas en naturlig anpassning till den. Positiva värderingar underlättade teknikens introduktion 
för de äldre (Ibid. 1995, s. 234").

Vad får oss egentligen att vilja lära oss saker och ting överhuvudtaget? “Människans vilja att lära 
hänger i djupaste mening ihop med vår vilja att överleva. Vi vill förstå och hantera de situationer som 
vi möter. När vi hamnar i ett nytt sammanhang vill vi behärska situationen och inte göra bort oss. 
Denna vilja att lära kan på ett eller annat sätt uttryckas så att frågan om att klara sig i livet är detsam-
ma som viljan att bemästra och att inte göra bort sig hänger ihop med viljan att tillhöra. Här framstår 
tydligt att viljan att lära har både en psykologisk och en social dimension. Tendensen att bemästra re-
spektive att tillhöra är inte varandra uteslutande. De kan i vissa fall påverka oss lika starkt och samti-
digt, i andra fall kan det ena vara starkare än det andra som drivkraft för att lära nytt. […] Människans 
behov av att tillhöra en grupp eller en social enhet, som de uppfattar som större och mer betydelsefull 
än dem själva, utgör ytterligare en drivkraft för att lära. Att tillhöra en grupp med människor som del-
vis har samma mål som man själv, utgör en viktig sådan kraft” (Hård af Segerstad, Klasson, Tebelius 
1996, s. 23").
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Tyvärr går många äldre människor i föreställningen att de är för gamla för att lära sig någonting 
nytt. “Denna inställning, i kombination kanske med ovana vid inlärning, har en förlamande e!ekt. 
Mycket av det man både skulle vilja och kunna sätta sig in i blir aldrig av. Man vågar inte ens försöka. 
Om man då inte har stöttande och uppmuntrande människor i omgivningen avstår man alltså av fel 
skäl från mängder av intressanta sysselsättningar. […] Med rätt metoder lär sig äldre personer i princip 
lika bra som yngre, men får räkna med att det kräver mer tid och arbete” (Mårtensson 1988, s. 109).

Att tro att man är för gammal, inte själv kan eller har möjlighet att lära sig någonting nytt – trots 
att andra kanske kan göra det (eller tvärtom) – har sin grund i den s.k. tredjepersons-e"ekten. Bengt Jo-
hansson (2000) har sammanfattat 30-talet internationella studier gjorda sedan 1983 kring detta feno-
men. Begreppet tog sin början i forskningslitteraturen för ett antal år sedan, under experiment om 
mediee!ekter – som alla pekade på att människor är övertygade om att andra människors åsikter och 
handlingar påverkas, medan de själva inte tror sig påverkas av mediernas budskap. (Johansson 2000, s. 
77!). Kort sagt innebär detta att vi tydligen tror oss äga radikalt annorlunda åsikter om människor 
som be"nner sig på socialt avstånd från oss själva.

Men … “Äldre människor har som regel mycket hög ambitionsnivå när de söker sig till en kurs 
eller en studiecirkel. De uppvisar ett brinnande intresse och suger i sig fakta. […] En lugn och stressfri 
studiemiljö, en undervisning där deltagarna i hög grad får medverka genom diskussioner och övning-
ar, en uppläggning som tar fasta på helhetsbilder och utvecklingslinjer och en studietakt som är la-
gom, skapar förutsättningar för verkligt framgångsrika inlärningsresultat långt upp i åldrarna” (Mår-
tensson 1988, s. 111").
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5 Enkätresultat
Enkäten besvarades av 18 män och 23 kvinnor (enkätens första fråga). Enkäten besvarades enbart av 
seniorer, vilket betyder att ingen var yngre än 55 år, dvs. alla deltagare var 55 år eller äldre (andra frå-
gan).

Tredje frågan handlade om deltagarnas vardagliga intressen. Av männen svarade sju stycken att de 
är intresserade av datorer. Av kvinnorna är det bara tre stycken som uppgett samma intresse. Tio män 
och 17 kvinnor sysselsätter sig regelbundet i någon form av umgänge. En man och fyra kvinnor har 
markerat utbildningar som intresse. Två män och fyra kvinnor har angett att det är intressant att gå på 
föreläsningar (lektioner). Under fråga fyra kunde deltagarna själva ange intresse om någon särskild 
aktivitet saknades under fråga tre. Det var bara en man som svarade på frågan, att han brukar ägna sig 
åt jakt.

Fråga fem är en av de mest intressanta i undersökningen: 17 män och 21 kvinnor uppger att de 
äger en egen dator. 15 män och 16 kvinnor säger sig äga en bärbar musikspelare. Alla män och 19 
kvinnor har svarat att de äger en egen video- eller DVD-spelare. Alla män, men bara 21 av 23 kvin-
nor säger sig äga en egen mobiltelefon. 16 män och 15 kvinnor äger ett Internetabonnemang (upp-
koppling) till sin dator. 17 män och 16 kvinnor har en egen e-postadress.

Fråga sex handlade om respondenterna någon gång använt en dator på egen hand (ex: söka upp-
gifter). Av männen har 17 av totalt 18 svarat ja. 20 kvinnor besvarade samma fråga positivt. En man 
och tre kvinnor svarade att de aldrig använt en dator på egen hand.

Hur ofta använder du din egen dator? var sjunde frågan. Tolv män och tio kvinnor säger sig använda 
sin egen dator #era gånger om dagen. Fem män och sju kvinnor använder sin egen dator någon gång 
i veckan. Två kvinnor använder bara sin egen dator någon gång i månaden. En kvinna nyttjar sin da-
tor mindre ofta. En man och tre kvinnor använder aldrig sina egna datorer. Fem män har inte svarat 
på frågan alls.

Fråga åtta, Hur ofta använder du någon annans dator?, gav också intressanta resultat. En man och en  
kvinna säger sig använda någon annans dator, #era gånger om dagen. En man och två kvinnor använ-
der någon annans dator någon dag i veckan. En kvinna gör samma sak någon gång i månaden. Tre 
män använder andras datorer mindre ofta. Åtta män och sex kvinnor använder sällan andras datorer. 
Av dem som uppger att de aldrig använder någon annans dator överhuvudtaget är fem män och 13 
kvinnor.

Fråga nio handlar om det är intressant att använda datorer. Är det/verkar det intressant att använda 
datorer? 13 män upplever att det är positivt och intressant att använda datorer, två har svarat nej och tre 
att det bara är intressant ibland. Av kvinnorna säger 16 stycken att det är intressant med datorer. Fem 
bara ibland, och två vet ej.

Svaren på fråga tio ger en bild av om deltagarna tycker det är svårt att använda datorn på egen 
hand: Är det/verkar det svårt att använda datorn på egen hand? En man har svarat ja, nio har svarat nej, (att 
det tvärtom är lätt att använda datorn på egen hand), sju tycker att det bara är svårt ibland och en vet 
ej. Av kvinnorna har tre svarat att det är svårt att använda datorn på egen hand, nio har svarat nej, (att 
det är lätt), lika många (nio stycken) säger att det bara är svårt ibland och två vet inte alls om det är 
svårt att använda datorn själv. Om deltagarna besvarade fråga tio positivt "ck de motivera sina svar 
under fråga elva.
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Fråga tolv handlade om huruvida informanterna är positivt eller negativt inställda till datorer. Är 
du positivt eller negativt inställd till datorer? Av männen svarade 16 stycken att de är positiva, två varken 
eller. Av kvinnorna svarade 18 stycken att de är positiva till datorer, fem varken eller.

Under fråga 13 besvarades frågan om äldre människor behöver datorer. Tror du att äldre människor 
behöver datorer? Tolv män tror sig veta att äldre människor behöver datorer. En tror inte det medan 
fem stycken är osäkra på denna fråga. 13 kvinnor har svarat ja på frågan om äldre behöver datorer. Åt-
ta är osäkra och två har inte en aning.

Fråga 14 besvarar frågan om informanterna vet vad Internet är. Alla män, 23 stycken (100%), tror 
sig veta vad Internet är. 20 kvinnor har svarat ja på denna fråga, en är osäker på vad Internet verkligen 
är, två har inte kryssat något alls.

Fråga 15: Har din dator en uppkoppling mot Internet? 17 män säger sig äga en förbindelse till Internet 
medan en inte kryssat något alls. 18 kvinnor säger sig äga en anslutning, tre har ingen uppkoppling 
alls och två har missat att besvara frågan.

På fråga 16 har deltagarna fått uppge om de tycker att det är intressant att använda Internet. 14 
män tycker att Internet är intressant, en tycker inte att det är intressant alls, två har svarat att Internet 
bara är intressant ibland. En har missat/negligerat att besvara frågan. Av kvinnorna säger 17 stycken att 
Internet är intressant att använda. Fyra säger att det bara är intressant ibland. Två har missat att besvara 
frågan.

Är det/verkar det svårt att använda Internet på egen hand?, var fråga 17 i enkätundersökningen. Två 
män tycker det är svårt, tio tycker det är lätt att använda Internet, fem har svarat att det bara är svårt 
ibland och en har inte besvarat frågan alls. Tio av kvinnorna uppger att Internet är enkelt att använda 
på egen hand, tio har svarat att det bara är svårt ibland, en vet inte om det alls är svårt och två har inte 
besvarat frågan. Om deltagarna besvarade fråga 17 positivt "ck de motivera sina svar under fråga 18: 
Om ja, vad är det svåraste med att använda Internet?

Under fråga 19 har informanterna fått ange vid vilket år de ska!ade Internetuppkoppling. Det vi-
sade sig att 1998 var året då Internet slog igenom bland informanterna i undersökningen. Under det-
ta år anslöt sex av kvinnorna och fem av männen sina datorer till Internet. Fyra av kvinnorna har 
angett att de ska!ade Internetanslutning 1995 eller tidigare men bara två av männen uppger att de 
anslöts till nätet vid samma tillfälle. En kvinna har aldrig haft uppkoppling mot Internet. Fyra kvinnor 
och en man har inte besvarat frågan alls (eller är osäkra på årtalet).

Fråga 20, Hur ofta använder du Internet? – är mycket intressant. Elva män uppger att de använder 
Internet #era gånger om dagen. Av kvinnorna är det bara fem stycken som nyttjar nätet lika ofta. 
Männens dagliga användning är med andra ord mer än dubbelt så frekvent. Å andra sidan nyttjar 
kvinnorna Internet mer frekvent någon gång i veckan: nio kvinnor har uppgett att de använder In-
ternet någon gång i veckan, att jämföra med fyra av männen. Tre kvinnor och två män har inte besva-
rat frågan alls.

Fråga 21, Hur ofta skickar du e-post? Elva män och lika många kvinnor har uppgett att de skickar e-
post någon gång i veckan. En kvinna och två män säger att de skickar e-post #era gånger om dagen.

Fråga 22 och 23 handlade om informanterna har någon favoritplats på Internet och (om frågan 
besvarades positivt) vilka webbplatser de mest frekvent återkommer till. Åtta av männen säger sig ha 
en favoritplats, nio har ingen alls och en besvarade inte frågan. Av kvinnorna har tre stycken en utta-
lad favoritplats på nätet. 14 har ingen alls. Fem stycken har inte svarat på frågan och en vet ej.

Fråga 23 avser att ge en uppfattning om vilka webbsidor informanterna besöker eller ofta åter-
kommer till, medan fråga 24 besvarar frågan till vad seniorerna använder Internet. Männen beställer 

11



böcker, läser gratistidningar som Aftonbladet och Expressen, gör bankärenden, skickar/tar emot e-post, 
gör Internetauktioner på Tradera, säljer saker på Blocket, shoppar på postorder (bildäck, kapital- och 
sällanköpsvaror), spelar gratis onlinespel, ser TV-utsändningar, besöker hälsosidor, bokar tåg- och #yg-
biljetter, hotell, resor, golftid. Många män har angett börs- eller aktiehandel som ett särskilt intresse. 
En man har angett att han driver en webbsida.

Kvinnor säger sig använda Internet för att stilla sin ny"kenhet, betala räkningar/fakturor. Andra 
användningsområden är att de söker information om olika saker (exotiska länder, heminredning), läg-
ger upp resultatlistor för idrottsklubbar, bokar resor och hotell, lägger beställningar på postorder (mu-
sik, kläder, textilier), skickar e-post, läser tidningar och idrottsresultat, studerar bostadsmarknaden, ser 
bilder på barnbarnen, läser recept, deltar i Internettävlingar (korsord, Sudoku), ser väderutsikter. Inga 
kvinnor har skrivit att de sysslar med börs- eller aktiehandel.

Fråga 25 ger en uppfattning om hur seniorerna i undersökningen använder e-post. Männen skick-
ar information till kamrater i föreningar, organisationer (Lions, Rotary) och idrottsklubbar, skriver e-
post till släkt och vänner (barnbarn), upprätthåller "rmakontakterna efter pensioneringen, kontaktar 
myndigheter, erhåller dagliga uppdateringar från börsen (Avanza) och informerar kunder. Kvinnorna 
skickar e-post till släktingar och bekanta, sänder dokument och föreningsprotokoll, sänder brev för 
utskrift dit ”skrivare "nns”, vidarebefordrar glada hälsningar till släkt och vänner, håller kontakten 
med särskilt avlägsna släktingar, sänder in lösningar på tävlingar (korsord, Sudoku), kontaktar företag 
och använder e-post för att hålla kontakten med medlemmar på diskussionsforum.

Fråga 26 löd: Tror du att Internet är ett bra sätt för seniorer att ska"a sig kontakter på? och hänger i viss 
mån ihop med frågorna 27 och 28. Tio män har svarat ja på frågan om Internet kan vara ett lämpligt 
forum för nya kontakter. En tror inte alls att det är lämpligt, sex stycken har svarat att det kanske är 
bra, och en vet ej. Av kvinnorna tror åtta att Internet är bra för nya kontakter, en nej, tolv har svarat 
att det kanske är bra och två vet inte.

Fråga 27: Har du någon gång (själv) funnit umgänge/sällskap via Internet? besvarades positivt av en 
man. 17 män svarade negativt (nej). Alla 23 kvinnor (100%), svarade negativt på denna fråga.

Fråga 28 var frågan om datorer eller Internet har påverkat eller underlättat deltagarnas liv i samhäl-
let. Åtta män upplever tekniken underlättande, två har svarat nej, åtta att Internet kanske hjälpt till. 
Nio kvinnor har angett att Internet underlättat deras liv. Sju nej, sex stycken kanske och en har inte 
angett något svar alls.

På fråga 29 ville jag veta om deltagarna tänker kritiskt beträ!ande det de läser på Internet. Tio av 
männen har svarat ja, en nej, sex stycken tänker bara kritiskt ibland och en sällan. Av kvinnorna upp-
ger åtta att de är kritiska, tre är inte alls kritiska, nio läser bara kritiskt ibland, en vet ej och två har 
negligerat frågan.

Fråga 30 är den sista frågan i enkätundersökningen som ger en "ngervisning om informanternas 
upplevda förhållande till Internet. 15 av männen är positivt inställda till Internet, tre varken eller. 
Bland kvinnorna är 19 positiva och fyra stycken varken eller.
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6 Intervjuresultat
6.1 Intervju med första brukaren
Vad betyder datorer och Internet för dig och ditt sociala kontaktnät?

Nog har Internet påverkat mig rent generellt till det bättre men det är ett jävla sätt – ursäkta uttrycket [sic], att 
!xa barnpassning på. Att låta föräldrarna begränsa tiden vid datorn eller TV-spelet kan vara förödande – barnen 
blir ju utan kompisar om föräldrarna är för hårda. Istället går ungarna hem till andra kompisar, där de får spela 
eller surfa på Internet för att föräldrarna inte bryr sig. Samma resonemang skulle kunna gälla seniorer också. Jag 
har märkt att många sitter alldeles för mycket vid datorn. Nej, slå av datorn – slå på livet, det gäller alla.

Finns det något annat sätt du förhåller dig till tekniken på?

Jag märker ju bekymret över datorer och rädslan för det tekniska i idrottsföreningen. De medlemmar som ansluter 
sig kan om de vill ange sin e-postadress i samband med sitt medlemskap. Problemet är bara att det är många som 
har Internet men som saknar e-postadress. Internet underlättar informationsutbytet och e-post är ett väldigt smi-
digt sätt att skicka information för oss. Det !nns ungefär 7000 pensionärer i Piteå. Om femhundra eller tusen av 
dessa haft Internet vore det otroligt bra. Men eftersom många äldre saknar en personlig e-postadress får vi istället 
ringa en stor mängd telefonsamtal, vilket är såväl tidskrävande som kostsamt. Ringandet är arbetsamt i längden 
men man kan ju inte förutsätta att folk har Internet eller en e- postadress, det vore naivt.

Hur tror du framtiden kommer att se ut?

Det är då vi kommer in på samhällets förväntningar. Skriv ett [handskrivet] brev till någon och du kan förvänta 
dig ett personligt svar [respons] inom en eller två veckor. Ring ett telefonsamtal. Du kan förvänta dig att mottaga-
ren ger dig respons [ringer tillbaka] inom ett par dagar. Men med e-post förväntar sig folk svar omedelbart. Dato-
rer och Internet [e-post] snabbar upp kravet på respons och folk har inte tid att vänta. Allting ska ske med det-
samma! Den här [mannen pekar på sin mobiltelefon], vill jag påstå är ett gissel. Därför att den förutsätter att om 
du har en mobiltelefon, så ska du – ta mig fan [sic] vara tillgänglig överallt. Och då har det gått för långt, någon-
stans måste det ju !nnas någon måtta. Allting behöver inte gå så snabbt, men vi har blivit vana vid det och vill 
gärna att tiden ska gå ännu fortare. En sekund är en sekund och tid är pengar. Man jagar bara sekunderna men 
tar inte hänsyn till helheten. Nog är det bra med snabba kommunikationer men någonstans måste man använda 
sitt sunda förnuft. Det !nns ingenting som är så bråttom att det inte kan vänta. Någonstans måste man stressa 
av, vänta på att själen ska hinna ifatt kroppen.

Jag tror att vi i framtiden kommer att resonera lite annorlunda. Eftersom folk har så bråttom är det kanske 
därför det försvinner eller fastnar så många e-post i cyberrymden. Vi kan inte lita på den digitala tekniken som 
budbärare, det är det stora problemet. Fördelen med telefonen är att den alltid !nns tillgänglig. För hur skall man 
kunna påvisa att man verkligen skickat sin e-post [till mottagaren]? Kanske att vi i framtiden får se smarta lös-
ningar på många av dagens tekniska bekymmer.

Vad tror du det är som gör att relativt få äldre verkar sakna intresse för IT?

Vid tiden för datorns introduktion sa man att: datorn, det är ett djävulens påfund, det tar bort arbetsuppgifter. 
Som vi vet är de #esta människor rädda för förändringar. Man är icke förändringsbenägen för fem öre. Vad kan det 
innebära att lära sig en dator? Blir det ett merarbete? Förlorar jag någonting? Tappar jag kontrollen? Kommer 
burken att explodera? Det jag vet och kan känner jag mig trygg i. På äldre dar tror jag också att långsamheten 
blir en välsignelse för många människor. Man har kanske levt ett stressigt liv och vill ta saker och ting i sin egen 
takt, inte känna pressen på att lära sig nya saker. Du vet, man blir osäker inför nya grejor. Om det !nns någon 
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teknik som underlättar sättet att leva så anammar man den. Men det vi inte kan styra blir vi frustrerade och irri-
terade över. Nej, nej – Internet och e-post är ingenting för mig, säger folk – men problemet är ju att de aldrig har 
börjat med det. Om intresset saknas faller tekniken platt.

De som växte upp under 1900-talet !ck uppleva #er tekniska evolutioner än någon annan tidigare levande 
människoskara. Elektriciteten blev allmän, bilen uppfanns, #yget, radion och TV:n. På många sätt tror jag att de 
äldre idag känner sig nöjda med det de !ck uppleva när de var yngre. De vill inte ha något mer. Men allteftersom 
tiden går får vi #er pensionärer med datorvana. Seniorerna har via sitt gamla yrke i många fall fått en naturlig 
tillvänjning [av den moderna teknologin], och ju #er som pensioneras från sina arbeten framöver, desto #er har 
kommit i kontakt med en dator. Detta tror jag gör att man gärna vill ska"a sig en egen dator efter pensionering-
en. Det man vant sig vid vill man helt enkelt inte vara utan.

Löser datorer och Internet gamla problem eller skapar de nya bekymmer?

Är inte frågan också lösningen i sig självt? Teknologin ger svar på gamla frågeställningar eftersom man har möjlig-
heten att ska"a information och bakgrunder på helt andra sätt än förr. Men samtidigt tillskapar man med tekni-
kens möjligheter också en massa felaktiga intressen, exempelvis pedo!li och nazism. På Internet kan du, i princip 
– plocka fram vad fanken som helst. Problemet är ju att det är så mycket lättare för fula gubbar att skapa kontakt 
med intet ont anande barn och ungdomar. Dessa bekymmer var ju inte lika stora förr. Internet är på både gott och 
ont.

Egentligen har ju inte datorerna minskat den mänskliga arbetsbördan heller, utan snarare ökat den. Datorer 
gör inga fel, den mesta skiten [sic] sitter bakom tangentbordet. Det är användaren som gör fel i 99 procent av fal-
len. Därför skulle jag också vilja säga att det moderna samhällets sårbarhet är stor. Det !nns ingen beredskap om 
något skulle hända. Vad gör vi om det blir krig? Det !nns inget ersättningsmedel till Internet, och ju mer vi gör 
oss beroende av det – desto känsligare blir samhället.

En annan sak, de som har en dator och bokar tåg- eller bussbiljetter över Internet, får rabatt. De som inte kan 
boka några biljetter via datorn får betala ett högre pris. Internet är bra men samtidigt som man öppnar nya möj-
ligheter begränsar man också dem. Detta är en inskränkning som jag tror gör många äldre kritiska till tekniken.
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6.2 Intervju med andra brukaren
Vad betyder datorer och Internet för dig och ditt sociala kontaktnät?

Internet underlättar vardagslivet och skapar mer tid till annat. Förr gick man till banken för att #ytta pengar, kö-
pa/sälja aktier, sätta in sin löneutbetalning. Idag sker allt mer genom Internet. En del har kanske bara ett par 
räkningar att betala, då !nns det ju ingen anledning att ska"a sig en egen dator. Men om man väl vant sig vid 
datorn är det svårt att vara utan. Å andra sidan är det ju många äldre som efter pensioneringen vill ta hänsyn till 
tystnaden och stillheten i sina liv. Detta kan vara en av många anledningar till att inte ska"a sig någon dator 
med Internetuppkoppling. Det som skrämmer vissa är ju ett behov för andra.

Finns det något annat sätt du förhåller dig till tekniken på?

Man kommer inte förbi dataåldern och det är svårt att leva utan egen dator. Barn och barnbarn är ivriga för att 
jag ska lära mig tekniken. Släktingarna vill ju också att jag har en dator så att de kan skicka bilder på barnen 
och så, men jag vet inte. Jag vill inte installera några spel i alla fall, för när barnbarnen kommer vill jag att de ska 
trä"a MIG – inte datorn. Det har de haft lite svårt för att förstå.

Hur använder du själv Internet?

Internet gör att det blir enklare att hålla kontakt med sin umgängeskrets. Om du ringer upp någon på telefon så 
vet du inte vad mottagaren gör eller sysslar med. Kanske är mottagaren upptagen, ser på TV eller äter. Om de 
svarar, så är risken också stor att man bara pratar en massa bludder. Det är lätt att sväva ut och tala om annat än 
det var tänkt från början. Ett e-post är lätt skriva, och du kan dessutom skriva i din egen takt. Du kommunicerar 
som du själv vill och behöver inte vara rädd för att mottagaren sover. Det ger ro att fundera ut svaret, gå och 
grubbla – för om du inte har inspiration att skriva kan du alltid låta brevet vila. Det är aldrig olämpligt att skriva 
ett e-post. Mottagaren läser ju brevet när han får tid.

Vad tror du behöver göras för att #er äldre ska kunna lockas till IT?

Ja, ett kontaktnät eller personligt bollplank skadar ju inte. Om du har någon att fråga när det strular är det ju 
mycket lättare att äga en dator. Det måste !nnas ett behov också, något att göra med datorn. Intresset är nog inte 
helt oväsentligt. Den som aldrig varit intresserad kommer nog inte att ska"a sig en dator oavsett hur många räk-
ningar han skulle kunna betala på en Internetbank. Man får nog inte vara rädd heller. Att trycka på fel tangent 
gör inget, bara användaren vet att datorn inte exploderar. Det kan bara hända någonting om man slänger den i 
backen.

Löser datorer och Internet gamla problem eller skapar de nya bekymmer?

Internet skapar lätt nya kontakter men fjärmar samtidigt det verkliga livet, Internet är ju på både gott och ont. 
Att lära sig datorer och Internet underlättar den personliga kommunikationen men jag tror det är viktigt att 
komma ihåg att datorn bara är ett komplement till den be!ntliga tekniken. Telefonen lär ju knappast försvinna för 
att det skickas en massa e-post. Förr möblerade man rummet efter TV:n. Idag möblerar man efter var datorn ska 
stå. Ergonomiska bekymmer kan ju lätt uppstå till följd av för korta sladdar, dåligt rengjorda bildskärmar, gamla 
slitna möss eller tangentbord, otillräckligt ljus och obekväma eller felaktigt inställda skrivbordstolar. För att arbetet 
vid datorn ska vara behagligt är det betydelsefullt att tänka ergonomiskt och långsiktigt för att undvika framtida 
problem, inte minst för den yngre generationen.
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6.3 Intervju med Vuxenskolans seniorutbildare
Vilket är målet med Vuxenskolans studiecirkel Data för seniorer?

Tack vare sin pedagogiska form ger studiecirkeln deltagarna stort in#ytande. Deltagarna bidrar till att hjälpa var-
andra. Byggstenarna i våra studiecirklar är deltagarnas be!ntliga erfarenheter och kunskaper. Målet med utbild-
ningen är att deltagarna skall få en kännedom om teknikens möjligheter genom studiecirkelns närande villkor. Det 
handlar inte lika mycket om att deltagarna skall fullfölja studiematerialet.

Vad lär sig deltagarna i studiecirkeln?

Studiematerialet är egenproducerat och utformat efter min egen pedagogik. (I bilagan åter!nns exempel på D. Ce-
derquists egenproducerade studiematerial.) Vi har kört kurser i Word och Excel, ordbehandling och kalkylblad. När 
de kan det här med Word, då är det inga svårigheter att lära sig de andra programmen i O$ce-paketet, men hu-
vudfokuseringen ligger på ordbehandling. Det är onödigt att lägga fram en hel bok som studielitteratur. Genom att 
använda lösa stenciler kan deltagarna fokusera på ett studiematerial i taget. Och om vårt eget material skulle visa 
sig otillräckligt !nns det som tur är mängder med färdigproducerat kursmaterial att hämta på Internet. Kursmate-
rialet kan vid en första anblick se elementärt ut, men för deltagarna kan det vara allt annat än elementärt att 
överhuvudtaget starta en dator. ”Vadå starta centralenheten? Så många knappar att trycka på, hur ska vi klara 
det här?” Ge dig inte, kör hårt! Koncentrera dig och var öppen för teknikens möjligheter. Tekniken ska arbeta för 
dig, inte emot dig.

Vilken respons har ni fått på utbildningen och studiecirkeln?

Deltagarna brukar ha en tendens att blanda ihop vänster och musknapp. Att klicka rätt är inte lätt, därför brukar 
jag alltid låta deltagarna öva med pekdonet där de lär sig klicka i kalkylatorn eller Patiens. Kursdeltagarna tror 
att deras förmågor är otillräckliga. ”Det är jag som är dum i huvudet, därför fungerar det inte.” Men det stämmer 
ju inte. Deltagarna är inte dumma, de saknar bara kunskap – det är ju därför de går kursen. De #esta har ingen 
aning om att programmen vi använder i utbildningen har en inbyggd hjälpfunktion. Problemet är att deltagarna 
inte vet vad de ska fråga efter, vilket vi ofta får höra. Om man inte vet eller kan beskriva felet i datorn är det ju 
omöjligt att veta hur det ska åtgärdas. Därför är det väldigt viktigt att handledaren inte spänner bågen för hårt och 
inte förutsätter att eleverna kan allt.

Hur förhåller sig deltagarna till datorn?

Vi tror att deltagarna får ut mest av sin kunskap och utbildning om de har en egen dator hemma som de kan öva 
på. Det är viktigt att köpa en modern dator för att undvika problem. Den tekniska utrustningens kvalitativa be-
ska"enhet är inte helt oväsentlig. Att sitta med gammal utrustning kan göra deltagarnas upplevelser framför datorn 
besvärlig. Köp moderna prylar så det blir roligt att lära! Snåla inte, snålheten bedrar ofta bedra visheten. Men det 
är inte enbart gammal utrustning som är föremål för irritation. Tekniska bekymmer kring datorer och Internet är 
minst lika irriterande, vilket deltagarna brukar diskutera emellanåt. De största spörsmålen verkar oundvikligen 
vara rädslan för att virus ska drabba datorn.

När det gäller de tekniska omständigheterna är datorernas virtuella skrivbord ofta belamrade med onödiga pro-
gramikoner. Det är lätt hänt att deltagarna klickar på fel symbol och startar fel program. Om ikonerna inte fyller 
något omedelbart syfte för utbildningen är det en god gärning om läraren i förväg plockar bort de ikoner som inte 
skall användas. Om datorerna bara har grundikonerna installerade så minskar risken att deltagarna ska bli förvir-
rade. (Med grundikoner avses de ikoner som är nödvändiga för att använda datorn.) Att starta datorn och logga in 
med ett lösenord är vanligtvis inga problem. Men för den äldre människan kan stora bekymmer uppstå. För att 
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kunna skriva ett lösenord måste deltagarna: a) minnas/kunna/lära sig sitt lösenord, b) behärska tangentbordets 
tangenter och, c) veta att lösenordet ofta döljs eller skrivs med asterisker av säkerhetsskäl. Än värre kan det bli om 
samma dator har #era olika lösenord. Inloggningsprocessen kan därför upplevas som särskilt besvärlig av de senio-
rer som stiftar bekantskap med en dator för första gången.

Hur förhåller ni er, som utbildare – till era egna deltagare?

Det !nns ju alltid vissa praktiska omständigheter en lärare måste tänka på, inte minst när det gäller utbildningar 
för seniorer. Läraren som bedriver utbildningen måste vara pedagogisk. Han måste kunna förklara tekniska termer 
och ge instruktioner på ett begripligt sätt som alla deltagare kan förstå. Om läraren är för ung kan många onödiga 
bekymmer uppstå. Risken !nns att denne arbetar för fort och tar deltagarnas kunskaper för givna. Utbildaren 
måste respektera sina (äldre) elever, vara lyhörd inför dem och vara medveten om att äldre människor har en högre 
inlärningströskel.

Utan pedagogik fungerar ingen undervisning. Du måste ju ha grunderna i pedagogiken, hur man arbetar med 
undervisning. Det är nödvändigt att man kontrollerar sina elevers kunskapsinhämtning, gör nedslag – och frågar 
”förstår du det här?” Man måste kontrollera deltagarna kontinuerligt. Man kan ju inte fråga eleverna, om de för-
står – någonting de INTE förstår. Eleverna i sin tur får inte vara rädda för att fråga, och läraren får inte vara rädd 
för att vara övertydlig. Om eleverna inte förstår kan de inte heller formulera frågorna. Bekräftelser är viktiga så vi 
ser att deltagarna verkligen lär sig något. Men det går ju inte att ställa för höga krav. Deltagarna måste få ro att 
arbeta i sin egen takt.
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6.4 Intervju med PROsITs seniorutbildare
Vilket är målet med PROsIT?

Ja, målsättningen är så klart att deltagarna genomgår utbildningsmaterialet. Men eftersom utbildningen sker på 
frivillig basis är inte övningsuppgifterna det viktiga. PROsIT är en källa till gemensam samvaro, att deltagarna 
ska ha roligt, lära sig någonting nytt – våga trycka på knapparna. Många verkar gå kurserna för att deras vänner 
gör det, och för det stora sociala utbytet. Vi har inga direkta krav på deltagarna utan låter dem arbeta i sitt eget 
tempo.

Vad lär sig deltagarna i PROsIT?

Utbildningsmaterialet vi använder består av tre övningshäften. Tyvärr är detta studiematerial endast tillgängligt för 
PRO-medlemmar eftersom vi inte vill sprida materialet utanför föreningen.

Vilken respons på PROsIT har ni fått av deltagarna?

Seniorerna är en lätt grupp att arbeta med. Vi går inte in på hur datorn är uppbyggd, för det behöver de inte veta. 
Vi går inte in på det tekniska. Vad seniorerna vill veta är hur de använder datorerna praktiskt, hur de skriver i 
Word, skickar e-post till sina barnbarn. De lär sig datorn på ett så grundläggande sätt som möjligt, från dess att 
de stoppar i kontakten i väggen. Vi har inte haft någon utvärdering av kurserna, men seniorerna blir överlyckliga 
när de upptäcker hur mycket de faktiskt kan. Deras glädje är ju ett bevis på att kurserna varit framgångsrika. 
Munterheten är stor när de kan skicka e-post och betala räkningar på egen hand. Många goda skratt har det bli-
vit, de #esta har ju aldrig sett en dator.

Hur förhåller sig deltagarna till datorn?

Under utbildningens gång hjälper och sporrar deltagarna varandra. De behöver heller inte vara rädda eller skäm-
mas för att fråga handledarna om hjälp. De experimenterar och leker med teknikens möjligheter. Det är ju inte lek 
i en bokstavlig betydelse men ny!kenhet underlättar kreativitet och stillar en del av osäkerheten inför det teknis-
ka. Vi uppmuntrar deltagarna att experimentera. De har lärt sig så mycket på det. Det går knappast att förneka 
att seniorerna förbättrat sina allmänna kunskaper.

Hur förhåller ni er, som utbildare – till era egna deltagare?

Vi arbetar för att seniorerna genom ökad kunskap och personlig insikt ska upptäcka sin egen möjlighet till utveck-
ling. Deltagarna samarbetar med varandra och utvecklar på detta sätt både sig själva och oss handledare. Vi är ju 
självlärda och har inte gått någon utbildning för att undervisa men det har fungerat bra hittills. Handledarna 
hjälper ju varandra under lektionerna vilket bidrar till det breda kunskapsfältet.

Vilken typ av deltagare har lockats till PROsIT?

Många av deltagarna är så kallade nypensionärer, det vill säga – äldre som nyligen pensionerats. I Piteå har 
PROsIT lockat en stor del kvinnor. Det verkar som att orsaken till det stora kvinnliga intresset är det feminina 
könets ny!kenhet och initiativrikedom. Den äldsta kvinnan har varit 87 år. Har hon kunnat lära sig betala räk-
ningar och skicka e-post, ja då kan vem som helst lära sig! Hon hade bestämt sig för att kunskaperna skulle nötas 
in, och det har uppenbarligen lyckats. Det är en otrolig bedrift.
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Hur länge har PROsIT fortgått? Hur ser framtiden ut?

Fram till vintern 2005 har elva kurser avverkats. I varje kurs deltar fem-sju seniorer. En kurs avverkas på tio 
veckor, och ett kurstillfälle är tre timmar långt. Kursledarna utbildar två heldagar i veckan, på tisdagar och onsda-
gar mellan 9-16.00. Kursledarna arbetar i team och är nollarvoderade, dvs. arbetar ideellt i eget personligt intres-
se. Utbildningarna kommer att fortsätta så länge det !nns deltagare som är intresserade av informationsteknologi 
och så länge verksamheten känns givande och gångbar för utbildarna själva. Så länge det är roligt så kommer vi 
att fortsätta.
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7 Enkätdiskussion
Enkätens tredje fråga ger en överblick av informanternas fritidsintressen. Av de 26 aktiviteter som in-
formanterna kunde välja bland är svarsalternativen Datorer, Umgänge med vänner, Utbildningar och Före-
läsningar (lektioner) av särskilt intressant betydelse, eftersom dessa fyra intressen har med varandra att 
göra. Att exempelvis få svar beträ!ande hur många som är intresserade av att umgås med andra män-
niskor ger undersökningen en viss "ngervisning om hur många som är ny"kna på att gå utbildningar 
eller föreläsningar. Svårigheten i att utforma en helt könsneutral enkätfråga består emellertid. Vad är 
typiskt manliga intressen, vad är typiskt kvinnliga diton? Finns det några överhuvudtaget? Hur ska 
skillnaderna mellan könen tolkas?

 17 kvinnor och tio män är intresserade av umgänge, men det är bara tre kvinnor och sju män som 
är intresserade av datorer. En man och fyra kvinnor har markerat utbildningar som intresse. Två män 
och fyra kvinnor har angett att det är intressant att gå på föreläsningar (lektioner). Kan man då säga att 
kvinnor är mer än fyra gånger så aktiva i utbildningar än män, eller att föreläsningarna har dubbelt så 
många kvinnliga deltagare? Nej, informanterna kan exempelvis ha angett att de är intresserade av att 
studera men det säger inget om de verkligen gör det. 

Vad betyder umgänge, för övrigt? Sällskap tillsammans med vänner (andra människor) i aktiv, lä-
rande verksamhet – eller sällskap i avslappnande syfte? Umgänge med vänner kan naturligtvis tolkas 
på #era olika sätt. Har kvinnorna tolkat frågan på samma sätt som männen?

Svarsalternativen Utbildningar och Föreläsningar är för likartade, vilket också varit ett problem för 
min sammanställning. Den som deltar i en utbildning tar ju oftast samtidigt del av en föreläsning (lek-
tion) och vice versa. Hur många har tänkt på detta? Jag missade uppenbarligen detta när jag utforma-
de dessa svarsalternativ.

Inget kön har uppgett att de sysslar med biodling, origami eller olje-/akvarellmålning. Det "nns 
inga kvinnor i undersökningen som svarat att de sysslar med snickeri eller samlingar (mynt- eller fri-
märkssamlingar).  Vad är en samling överhuvudtaget? Det är en tolkningsfråga. Är det bara de med 
intresse av mynt eller frimärken som kryssat för alternativet i enkäten?

Från början var tanken att ha lika många kvinnliga intressen som manliga i den tredje frågan men 
eftersom det är omöjligt att svara på vad som är typiskt kvinnligt (respektive manligt) –%"ck en följd-
fråga komplettera svaren. Tyvärr inkom bara ett manligt motiverat svar på den fjärde frågan. Man kan 
bara spekulera i om enkätens uppräkning av intressen varit tillräckligt jämställd.

Femte frågan är intressant i det avseendet att den ger en god "ngervisning av äldre människors 
teknikpenetration. Svaren förvånar mig, eftersom det är höga si!ror som återges. Äldre verkar tydligen 
mer intresserade av teknik än jag tidigare trott. Trots detta har någon informant kryssat “Ja” på frågan 
om de äger en egen dator, “Ja” på frågan om de har ett eget Internetabonnemang – men “Nej” på 
frågan om de har någon e-postadress. Ett Internetabonnemang åtföljs normalt av en eller #era inba-
kade e-postadresser som brukaren kan använda. Någon har dessutom kryssat “Ja” på frågan om de har 
ett Internetabonnemang, men “Nej” på frågan om de har någon dator – vilket också är lite underligt. 
Möjligen menar de Internetansluten bostad. Efter fråga fem skulle det ha funnits en tydlig följdfråga 
så att informanterna kunnat motivera sina svar.

Fråga sex, Har du någon gång använt en dator på egen hand?, verkar inte ha varit orsak till någon för-
virring alls. Svaren är mycket tydliga. Svaren kring frågorna sju och åtta kan däremot diskuteras. Hur 
ofta använder du din egen dator? samt Hur ofta använder du någon annans dator? De enda svarsalternativ 
som borde ha funnits är: Ofta, Mindre ofta, Sällan och Aldrig. Svarsalternativen Flera gånger om dagen, 
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Någon gång i veckan, och Någon gång i månaden torde ha gett informanterna en del huvudbry. Att an-
vända datorn någon eller några gånger i veckan blir ju faktiskt ett par gånger i månaden. De ur-
sprungliga alternativen är därför inte riktigt bra. Det svar som antagligen varit upphov till #est miss-
förstånd är alternativet Aldrig. Den som aldrig använder en dator använder den varken någon gång i 
veckan eller någon gång i månaden. Däremot kan man naturligtvis äga en egen eller någon annans 
dator, trots att man aldrig använder den. Antingen har informaten ingen egen dator, alternativt är ut-
rustningen för gammal för att användas.

Fråga nio kan ha gett informanterna svarsbekymmer. Är det/verkar det intressant att använda datorer? 
Det kan vara roligt att använda datorn när det inte är några problem med den, men det kan knappast 
vara lika givande att använda tekniken om något hänt eller hakat upp sig. Vilket svarsalternativ är mest 
rätt? Ja, Nej eller Ibland? Det kan ju vara intressant att använda en dator även om den inte fungerar 
ordentligt om det är så att informanten tycker det är givande att ägna sig åt felsökning och reparation.

Fråga tio Är det/verkar det svårt att använda datorn på egen hand?, kan studeras ur samma perspektiv. 
Har informanterna överhuvudtaget förstått fråga tio? Det bästa hade antagligen varit om fråga nio 
och tio varit utformade på mindre ledande sätt, förslagsvis: Vad tycker du om att använda datorer? eller 
Vad tycker du om att använda datorn på egen hand? Svarsalternativen hade då angivits efter intresse och 
svårighetsgrad, vilket troligen varit ett bättre tillvägagångssätt – exempelvis: Intressant, Mindre intressant 
samt Helt ointressant och Svårt, Mindre svårt, Omöjligt, Lätt, Ganska lätt.  Viktning eller värdering av en 
svårighet är knepigt eftersom det är så subjektivt.

Fråga elva är en motiveringsfråga, till vilken många intressanta och givande svar inkommit. Många 
har inte skrivit någonting alls, men några har tagit sig tid att anteckna vad som behöver förändras för 
att datorn skall bli lättare att använda, vad som inte fungerar eller vilka bekymmer som är frekvent 
återkommande. I motiveringen åter"nns åsikter som att handböckerna (manualerna) till datorerna 
behöver förtydligas och göras enklare. Lättillgänglig och lättförståelig svensk litteratur är A och O i 
tekniska sammanhang, särskilt för äldre människor. Några har klagat på att texten i bildskärmarna är 
för liten medan andra istället menar att det är dålig syn, hörsel och "nmotorik som inte kan kombi-
neras med modern teknik (datorer). Avsaknad av tid och personlig kunskap är andra faktorer som på-
verkar användningen av datorn. Någon skrev att ergonomin kring arbetsplatsen är det viktigaste 
spörsmålet för god arbetsro, inte tekniken.

Svarsalternativen i fråga tolv kunde även den ha ändrats. Utöver Positiv, Negativ och Vet ej står det 
också Varken eller. Jag tror att Varken positiv eller negativ skulle ha gett enkätfråga tolv en betydligt bättre 
logisk utformning.

Fråga 13 är inte heller tillräckligt bra utformad eftersom den har en ledande karaktär: Tror du att 
äldre människor (seniorer) behöver datorer? Givetvis går det utmärkt att leva ett liv utan dator och Inter-
netuppkoppling. En bättre fråga hade varit: Anser du att datorer underlättar eller försämrar äldre människors 
levnadsvillkor?

Fråga 14 var frågan om informanterna vet vad Internet är. Denna fråga var inte speciellt genom-
tänkt, det måste i efterhand erkännas. Internet är betydligt mer än webbsurfning och e-post men hur 
många (av seniorerna) vet det? En bättre fråga hade varit: Tror du att du anser dig veta vad Internet är? 
eller Skulle du kunna redogöra för vad Internet är för en annan person?

Fråga 15 vore intressant att komplettera. Undersökningen skulle ha breddats om informanterna 
kunnat svara vilken typ av Internetanslutning de använder.
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Fråga 16 och 17: Är det/verkar det intressant att använda Internet? och Är det/verkar det svårt att använ-
da Internet på egen hand? är till utformningen lika frågorna nio och tio. För att undvika förvirring bor-
de jag ändrat frågorna till: Vad tycker du om att använda Internet? respektive Vad tycker du om att använda 
Internet på egen hand?

Fråga 18 gav mig tre kvinnliga motiveringar på vad som är det svåraste med att använda Internet. 
Svaren var, a): Att ge sig tid till att testa och verkligen prova sig fram. B): Lite brist på eget intresse, annars ver-
kar Internet intressant samt c): Har provat så lite men känner mig osäker och rädd för att göra fel. Inga män 
besvarade frågan. Eftersom jag bara erhållit tre skrivna svar ger detta en "ngervisning om att det är 
långtifrån alla som har kläm på Internets möjligheter. Man måste ju först och främst känna till möjlig-
heterna (och begränsningarna) innan det överhuvudtaget går att motivera ett lämpligt svar.  Vad är 
exempelvis det svåraste med att reparera en bil? Är man inte intresserad av bilar eller inte har tillräck-
lig kunskap om motorer, blir det också väldigt knepigt att svara på vad som är det svåraste med att 
byta topplockspackning eller drivaxeldamask.

Fråga 19, Hur länge har du haft tillgång till Internet?, kan naturligtvis också ha gett informanterna be-
kymmer. Hur många av deltagarna har kryssat rätt årtal? Hur många har gissat? Vet ej skulle ha funnits 
som ett kompletterande alternativ.

Fråga 20, Hur ofta använder du Internet? och 21, Hur ofta skickar du e-post?, är av samma karaktär som 
frågorna 7 och 8. Jag hade också kunnat fråga när, istället för hur. När använder du Internet? och När 
skickar du e-post?, med svarsalternativ som: När det inte är möjligt att ringa eller När det är enda sättet att 
etablera kontakt och inget telefonnummer !nns.

Fråga 22 och 23 besvarades av de #esta informanter, manliga såväl som kvinnliga. Bland svaren 
nämndes följande webbplatser : Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen, Avanza, Tradera, Blocket, 
PiteBo.se, SVT, Google, Eniro, Nordea, Föreningssparbanken. Utöver detta har även hälsosajter, spelsaj-
ter och resebyråer (utan Internetadresser eller särskilda namn) nämnts.

Svaren på fråga 24, Till vad använder du Internet? och 25, Till vad använder du e-post?, skulle även de 
motiveras.  Vad avser könsfördelningen så visar båda frågorna på att män och kvinnor använder Inter-
net (surfning) och e-post till mycket likartade ändamål med den enda skillnad att det bara är män som  
har nämnt aktie- och börshandel.

Fråga 26 och 27, Tror du att Internet är ett bra sätt för seniorer att ska"a sig kontakter? samt Har du någon 
gång själv funnit umgänge/sällskap via Internet? Fråga 27 besvarades positivt av en man. Alla kvinnor be-
svarade frågan negativt. Hur många av deltagarna har tolkat frågan som att det gäller vänner och nya 
bekantskaper? Hur många har tolkat frågan som ett försök till att ska!a sig ett kärleksförhållande eller 
ett nytt äktenskap? En bättre fråga hade varit: Tror du att Internet skulle kunna underlätta eller försämra 
äldre människors kontaktbehov? eller Skulle du personligen kunna tänka dig att !nna en partner genom Internet 
som kontaktförmedling? För övrigt är det också väldigt personliga frågor. Hur många har (trots anony-
miteten) varit ärliga i sina svar?

Fråga 28: Har datorer eller Internet påverkat eller underlättat ditt sätt att leva i samhället? Det hade för-
modligen varit bättre att ändra frågan till: Tror du att datorer eller Internet påverkat eller underlättat ditt sätt 
att fungera i samhället? eftersom livet även är så mycket mer än modern teknik.

Fråga 29: Tänker du på vad du läser på Internet (läser du innehållet kritiskt)?, visar att drygt hälften av 
männen (tio stycken), 56% och åtta kvinnor (35%) säger sig vara kritiska till informationen de läser. 
Frågan är om informanterna läser allt lika kritiskt eller om det bara är viss information de läser kri-
tiskt. På vilket sätt tänker de kritiskt? Hur tolkas resultatet av att sex män och nio kvinnor bara är kri-
tiska ibland? Beror detta på vilken källa de läser? Vilka källor/information är de mest kritiska till, vil-
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ken information minst? Varför verkar kvinnor vara mer kritiska ibland än män? Jag tror att följande 
frågeställningar skulle ha gett mig en betydligt bättre inblick: Tar du del av #era olika källor när du läser 
information på Internet?, Anser du att det är tillräckligt att enbart förlita sig på en källa på Internet?, eller Vil-
ken/vilka källor litar du mest/minst på?

Svaren på fråga 30 ger en bild av deltagarnas förhållande till Internet. Är du personligen positivt eller 
negativt inställd till Internet? Man kan spekulera i om några särskilda tankar legat till grund inför in-
formanternas svar på frågan. Om skräppost, virus eller andra digitala hinder drabbat brukaren, kan 
upplevelsen av Internet naturligtvis vara väldigt negativ. På samma sätt kan uppfattningen av Internet 
vara mer positiv om användaren aldrig fått sin dator förstörd av virus eller blivit lurad på någon In-
ternetauktion. Jag tror att en bättre frågeställning hade varit: På vilket sätt upplever du Internets möjlighe-
ter? eller Vilket förtroende har du för Internet? Som man frågar får man svar.
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8 Intervjudiskussion
Nya medier har en enorm potential att bidra till en enklare tillvaro för alla som lever i samhället. Tek-
nik"entlighet kan vara försummandet av det moderna samhällets teknologier, möjligheter och ut-
veckling, men teknik"entligheten kan avhjälpas genom aktiva möten med det som känns främmande 
och hotfullt. Det är här PROsIT och Studieförbundet Vuxenskolans studiecirklar kommer in i bilden. 
Problemet med datorer (och kanske framförallt Internet) är att användarna måste veta hur de ska an-
vända teknologin för att kunna ta del av den. Förkunskaper är därför nödvändiga. Utbildning och in-
formation skall vara tillgänglig för alla människor, på lika villkor – precis som modern teknologi. De 
som inte har möjlighet att tillägna sig kunskap om hur en dator fungerar riskerar att hamna utanför 
hela den demokratiska processen.

Att studera i en studiecirkel ger unika möjligheter till personlig utveckling och underlättar samhäl-
lets demokrati, vilket leder mig in på mediepedagogiska implikationer. Traditionell utbildning bygger 
på en hierarkisk form, där läraren förmedlar sina kunskaper till eleverna i en pyramidformad struktur 
– det vill säga uppifrån och ned. Att läsa i en studiecirkel är att delta i ett gemensamt forum utan auk-
toritära förtecken, där elevens be"ntliga erfarenhet, ny"kenhet och intresse tas tillvara. Studiecirkeln 
är ett samspel där alla deltagare bidrar till utbildningens kvalité. Deltagarna hetsas inte till att prestera 
ett tillfälligt resultat, de lär sig istället att förvalta sin kunskap i ett långsiktigt perspektiv. Att lära och 
studera i grupp ökar också deltagarnas kunskap och motivation till inlärning. Om lärdomarna skall 
vara deltagarna till gagn är repetition av yttersta nödvändighet. En fördel är om läraren kan repetera 
föregående kursmoment vid nästkommande lektion, ge uppgifter som känns stimulerande och roliga 
för deltagarna och särskilda hemuppgifter för fördjupad inlärning.

Utbildaren måste dessutom kunna uppmuntra sina deltagare och ge dem positiv återkoppling och 
visa att det inte är farligt att göra fel eller trycka på fel knappar. Alla människor behöver respons och 
bekräftelse, kanske framförallt de man tror klarar sig utan. En form av återkoppling utgör den digitala 
projektorn. Undervisningen kan underlättas väsentligt om det "nns en sådan utrustning tillgänglig. 
Projektorn ger omedelbara visuella bekräftelser, vilket underlättar deltagarnas kunskapsbyggnad. För 
övrigt kan det också vara en fördel om utbildaren/pedagogen är ungefär lika gammal som sina egna 
elever. Genom sin ålder kan den äldre läraren vara utrustad med en mängd personliga kvalitéer den 
yngre kanske saknar, vilket kan underlätta seniorernas inlärning. En yngre lärare kan ha för bråttom 
och visa uppgifterna för fort. En äldre inser kanske betydelsen av en försämrad reaktionsförmåga och 
"nmotorik på ett annat sätt än en ung person. I vilket fall måste den som leder utbildningen vara 
oerhört öppen för sina deltagares frågor och funderingar.

Ju #er användningsområden seniorerna upptäcker genom utbildningarna, desto #er ser nyttan och 
behovet av en egen personlig IT-utrustning. Datakurserna har gett seniorerna ett kunskapens verktyg. 
Sådant som tidigare verkade ouppnåeligt eller krångligt att utföra med teknologin är tack vare utbild-
ningarna idag mindre problem. Möjligheten att kommunicera är större än någonsin tidigare och har 
aldrig varit så enkelt. Informationssökning har heller aldrig varit så smidigt och behändigt som nu. 
Möjligheten att skicka e-post till barnbarnen är inte svårare än att betala sina räkningar på Internet, 
eller att ägna sig åt någon annan vardagssyssla. 

Att överhuvudtaget våga använda datorn och Internet är uppenbarligen en källa till stort nöje. In-
ternet underlättar vardagslivet för många äldre människor, inte minst för dem med begränsad rörelse-
förmåga som kanske saknar möjlighet att trä!a människor i en fysisk verklighet. E-post är ett sätt att 
kommunicera som erbjuder sändaren att skriva sitt brev när han vill och som ger mottagaren möjlig-
het att läsa meddelandet när det "nns tid, vilket skiljer sig ifrån användandet av en telefon. Via Inter-
net kan kommunikation mellan människor ske på deras eget villkor, när de själva har möjlighet 
(egenkontroll och tid för eftertanke).
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9 Slutsats
Imagination is more important than knowledge, sade Albert Einstein en gång i tiden och menade med det-
ta retoriska uttalande – att fantasin är människans viktigaste förutsättning för kunskap och inlärning 
(The Quotations Page 2005). Utan fantasi och i visst mån intresse (eller vilja), är det svårt att tillägna sig 
kunskap. Kreativitet kan därmed sägas vara den primära drivkraften till att lära sig nya saker.

Enligt Östlund "nns det tre väsentliga förutsättningar (beträ!ande teknik i allmänhet) för att den 
äldre människan skall inse betydelsen av en datoriserad vardag och ska!a sig en egen dator med In-
ternetuppkoppling. För det första måste det, a) !nnas en personlig nytta med datorer och Internet. För det 
andra måste det, b) !nnas ett behov av teknologin och för det tredje, c) måste det "nnas ett genuint intresse 
av det tekniska (vilket för övrigt även torde gälla yngre människor). Intervjuerna ger en bild av hur 
äldre människor använder datorer och Internet i sin vardag, varför de tror att andra däremot inte an-
vänder dem, samt hur utbildarna undervisar seniorerna i informationsteknologi.

Östlund hänvisade till Tornstams perspektivförskjutningsteori, det vill säga – den äldre människans 
minskande intresse för materiella ting. De äldres förhållningssätt till modern teknologi är förhållande-
vis positiv och uppskattande i allmänhet, men inte för egen del. Något jag inte är helt beredd att hålla 
med om. De datoranvändare som närmar sig pensionsåldern (eller redan är pensionärer) visar tydligt 
att de ser tekniken som en utvecklingsuppgift. Man behöver inte sluta utvecklas bara för att man blir 
äldre. Därför är jag inte helt överens med Tornstams teori. Svaret på enkätfrågans femte fråga pekar på 
att äldre (som använder sig av modern teknologi) har ett stort och ny"ket förhållningssätt till teknik. 
Att vara intresserad och ny"ken av det man sysslar med är högst väsentligt. Attityd och inställning be-
tyder mycket för intresset av att tillägna sig ny kunskap. Ju #er som utbildar sig, desto #er blir med-
vetna om teknikens egenskaper.

Undersökningen indikerar att användarna tror att andras motivation till inlärning minskar med 
tilltagande ålder, men att den egna – personliga vetgirigheten för det tekniska, ökar i takt med utbild-
ning. Det Johansson skriver om tredjepersons-e"ekten kan därmed sägas vara väldigt tillämpbart. Resul-
taten från enkätundersökningen antyder att äldre är mer vetgiriga än man kan tro. Några långtgående 
slutsatser kan emellertid inte dras eftersom den endast berör seniorer med en be"ntlig IT-kunskap. 
Eftersom urvalet således enbart baseras på dem som själva använder teknik, kan jag inte pröva teorin 
på de som inte alls begagnar sig av den. Hur de som inte använder informationsteknologi tänker om 
de som redan använder den är inte heller känt. Indirekt framgår det emellertid. Trots detta verkar äldre 
människor som är intresserade av teknik sannerligen veta vad de ger sig in på. Internet är ett område 
där vi kommer att få se allt #er äldre med tiden.

Förslag till framtida forskning skulle kunna vara studiet om det "nns belägg för indikationen på att 
Internet är en e!ektivitetshöjande och underlättande verksamhet, och om det på samma gång är en 
motverkan till vardagens långsamhet i seniorernas liv.
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Bilaga A

Presentationsbrev

Hej!

Jag är student vid Piteå Musikhögskola, Luleå Tekniska 
Universitet – och studerar till "l. kand. i mediepedagogik. 
Enkätundersökningen Ni har framför Er kommer att utgö-
ra underlag till den C-uppsats jag håller på att skriva.

Jag vill gärna veta hur seniorer förhåller sig till ett 
nytt medium som Internet och vad detta elektronis-
ka nätverk betyder (och har betytt), för seniorer och 
deras sociala kontaktnät.

Enkäten är helt och hållet anonym men alla kan naturligtvis 
svara. Eventuella spörsmål besvaras av mig via telefon eller 
e-post.

Svaret på denna enkät lämnar Ni direkt till någon i 
personalen på Piteå Stadsbibliotek, men senast den 
16 december 2005. De som svarar och lämnar in i 
tid kommer att premieras med en liten uppskatt-
ning. 

Tack för att Ni hjälper mig att besvara denna enkät! 

Stefan Danheden

Student i mediepedagogik

Piteå Musikhögskola, Luleå Tekniska Universitet
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Bilaga B
Enkätundersökning

1. Kryssa för det som stämmer:  O Man   O Kvinna

2. Vilken är din ålder?   O 55 år eller äldre O 55 år eller yngre

3. Vilka är dina huvudsakliga intressen? (Kryssa gärna för !era alternativ)
O Matlagning   O Snickeri  O Bilkörning   O Ut#ykter
O Bio    O Dans  O Olje-/akvarellmålning O Origami
O Fågelskådning  O Fotografering O Biodling   O Religion
O Bokläsning   O Utbildningar O Föreläsningar  O Båtliv
O TV-tittande   O Musiklyssning O Teater och konst  O Kortspel
O Umgänge, vänner  O Trädgårdsskötsel O Släktforskning  O Datorer
O Idrott och sport (Qigong, stavgång, boule)  O Samlingar (Ex: mynt/frimärken)

4. Finns det någon annan syssla du tycker om att göra? 
___________________________________________________________________________

5a. Äger du en egen dator?     O Ja O Nej  O Vet ej
5b. Äger du en egen CD-spelare/bärbar mp3-spelare? O Ja O Nej  O Vet ej
5c. Äger du en egen video/DVD-spelare?   O Ja O Nej  O Vet ej
5d. Äger du en egen mobiltelefon?    O Ja O Nej  O Vet ej
5e. Äger du ett eget Internetabonnemang?   O Ja O Nej  O Vet ej
5f. Har du en egen e-postadress?    O Ja O Nej  O Vet ej

6. Har du någon gång använt en dator på egen hand? (Ex: söka uppgifter)
O Ja  O Nej  O Kanske  O Vet ej

7. Hur ofta använder du din egen dator?
O Flera gånger om dagen  O Någon gång i veckan O Någon gång i månaden
O Oftare    O Mindre ofta O Sällan O Aldrig

8. Hur ofta använder du någon annans dator?
O Flera gånger om dagen  O Någon gång i veckan O Någon gång i månaden
O Oftare    O Mindre ofta O Sällan O Aldrig

9. Är det/verkar det intressant att använda datorer?
O Ja  O Nej  O Ibland  O Vet ej

10. Är det/verkar det svårt att använda datorn på egen hand?
O Ja  O Nej  O Ibland  O Vet ej
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11. Om Ja, vad tycker du saknas för att datorn skall bli enklare att använda?

___________________________________________________________________________

12. Är du personligen positivt eller negativt inställd till datorer (rent allmänt)?
O Positiv  O Negativ  O Varken eller   O Vet ej

13. Tror du att äldre människor behöver datorer?
O Ja   O Nej   O Kanske   O Vet ej

14. Vet du vad Internet är? (Om du inte använder Internet, gå till fråga 26)
O Ja   O Nej   O Kanske   O Vet ej

15. Har din dator en uppkoppling mot Internet?
O Ja   O Nej   O Kanske   O Vet ej

16. Är det/verkar det intressant att använda Internet?
O Ja   O Nej   O Ibland   O Vet ej

17. Är det/verkar det svårt att använda Internet på egen hand?
O Ja   O Nej   O Ibland   O Vet ej

18. Om Ja, vad är det svåraste med att använda Internet?

___________________________________________________________________________

19. Hur länge har du haft tillgång till Internet?
O Sedan 1995 eller tidigare   O Sedan 1996   O Sedan 1997
O Sedan 1998     O Sedan 1999   O Sedan 2000
O Sedan 2001     O Sedan 2002   O Sedan 2003
O Sedan 2004     O Sedan 2005   O Aldrig

20. Hur ofta använder du Internet?
O Flera gånger om dagen O Någon gång i veckan O Någon gång i månaden
O Oftare   O Mindre ofta   O Sällan   O Aldrig

21. Hur ofta skickar du e-post?
O Flera gånger om dagen O Någon gång i veckan O Någon gång i månaden
O Oftare   O Mindre ofta   O Sällan   O Aldrig

22. Har du någon favoritplats på Internet?  O Ja  O Nej  O Vet ej

23. Om Ja, har du någon/några speciella webbsidor du ofta återkommer till?

___________________________________________________________________________
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24. Till vad använder du Internet? (Ex: beställa kläder osv.)

___________________________________________________________________________

25. Till vad använder du e-post? (Ex: skicka e-post till släktingar osv.)

___________________________________________________________________________

26. Tror du att Internet är ett bra sätt för seniorer att ska"a sig kontakter på?
O Ja   O Nej   O Kanske  O Vet ej

27. Har du någon gång själv funnit umgänge/sällskap via Internet?
O Ja   O Nej   O Vet ej

28. Har datorer eller Internet påverkat eller underlättat ditt sätt att leva i samhället?
O Ja   O Nej   O Kanske  O Vet ej

29. Tänker du på vad du läser på Internet (läser du innehållet kritiskt)?
O Ja   O Nej   O Ibland  O Sällan  O Vet ej

30. Är du personligen positivt eller negativt inställd till Internet?
O Positiv  O Negativ  O Varken eller  O Vet ej

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Kom ihåg att lämna enkäten till personalen på Piteå Stadsbibliotek senast 16 december för att kunna 
premieras med en liten uppskattning!
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Bilaga C

Tabell- och "gurförteckning

 Fråga 3,  Vilka är dina huvudsakliga intressen?

 Fråga 5, Äger du en egen …?

 Fråga 6, Har du någon gång använt en dator på egen hand?

 Fråga 7, Hur ofta använder du din egen dator?

 Fråga 8, Hur ofta använder du någon annans dator?

 Fråga 9, Är det intressant att använda datorer?

 Fråga 10, Är det svårt att använda datorn på egen hand?

 Fråga 12, Är du positivt eller negativt inställd till datorer?

 Fråga 13, Tror du att äldre människor behöver datorer?

 Fråga 14, Vet du vad Internet är?

 Fråga 15, Har din dator en uppkoppling mot Internet?

 Fråga 16, Är det intressant att använda Internet?

 Fråga 17, Är det svårt att använda Internet på egen hand?

 Fråga 19, Hur länge har du haft tillgång till Internet?

 Fråga 20, Hur ofta använder du Internet?

 Fråga 21, Hur ofta skickar du e-post?

 Fråga 22, Har du någon favoritplats på Internet?

 Fråga 26, Tror du att Internet är ett bra sätt för seniorer att ska!a kontakter på?

 Fråga 27, Har du någon gång själv funnit umgänge via Internet?

 Fråga 28, Har datorer eller Internet påverkat ditt sätt att leva i samhället?

 Fråga 29, Tänker du på vad du läser på Internet?

 Fråga 30, Är du personligen positivt eller negativt inställd till Internet?
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Fråga 3, Vilka är dina huvudsakliga intressen? 



Dator Bärbar musikspelare DVD-spelare Mobiltelefon Internetuppkoppling E-postadress 
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Kvinnor 21 16 19 21 15 16 

17 

15 

18 18 

16 
17 

21 

16 

19 

21 

15 
16 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Fråga 5, Äger du en egen ...? 



Ja Nej 

Män 17 1 

Kvinnor 20 3 
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Fråga 6, Har du någon gång använt en dator på egen hand? 



Flera ggr/dagen Ngn gng/veckan Ngn gng/månaden Oftare Mindre ofta Sällan Aldrig Okänt 

Män 12 5 1 5 

Kvinnor 10 7 2 1 3 
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Fråga 7, Hur ofta använder du din egen dator? 



Flera ggr/dagen Ngn gng/veckan Ngn gng/månaden Oftare Mindre ofta Sällan Aldrig Okänt 

Män 1 1 3 8 5 

Kvinnor 1 2 1 6 13 
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Fråga 8, Hur ofta använder du någon annans dator? 



Ja Nej Ibland Vet ej 

Män 13 2 3 

Kvinnor 16 5 2 
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Fråga 9, Är det intressant att använda datorer? 



Ja Nej Ibland Vet ej 

Män 1 9 7 1 

Kvinnor 3 9 9 2 
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Fråga 10, Är det svårt att använda datorn på egen hand? 



Positiv Negativ Varken eller Vet ej 

Män 16 2 

Kvinnor 18 5 
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Fråga 12, Är du positivt eller negativt inställd till datorer? 



Ja Nej Kanske Vet ej 

Män 12 1 5 

Kvinnor 13 8 2 
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Fråga 13, Tror du att äldre människor behöver datorer? 



Ja Nej Kanske Vet ej Okänt 

Män 18 

Kvinnor 20 1 2 
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Fråga 14, Vet du vad Internet är? 



Ja Nej Kanske Vet ej Okänt 

Män 17 1 

Kvinnor 18 3 2 
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Fråga 15, Har din dator en uppkoppling mot Internet? 



Ja Nej Ibland Vet ej Okänt 

Män 14 1 2 1 

Kvinnor 17 4 2 
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Fråga 16, Är det intressant att använda Internet? 



Ja Nej Ibland Vet ej Okänt 

Män 2 10 5 1 

Kvinnor 10 10 1 2 

2 

10 

5 

1 

10 10 

1 

2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Fråga 17, Är det svårt att använda Internet på egen hand? 



1995 eller 
tidigare Sedan 1996 Sedan 1997 Sedan 1998 Sedan 1999 Sedan 2000 Sedan 2001 Sedan 2002 Sedan 2003 Sedan 2004 Sedan 2005 Aldrig Okänt 

Män 2 3 1 5 1 2 2 1 1 
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Fråga 19, Hur länge har du haft tillgång till Internet? 



Flera ggr/dagen Ngn gng/veckan Ngn gng/månaden Oftare Mindre ofta Sällan Aldrig Okänt 

Män 11 4 1 2 

Kvinnor 5 9 2 1 1 1 1 3 
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Fråga 20, Hur ofta använder du Internet? 



Flera ggr/dagen Ngn gng/veckan Ngn gng/månaden Oftare Mindre ofta Sällan Aldrig Okänt 

Män 2 11 1 2 1 1 

Kvinnor 1 11 3 1 1 3 3 
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Fråga 21, Hur ofta skickar du e-post? 



Ja Nej Vet ej Okänt 

Män 8 9 1 

Kvinnor 3 14 1 5 
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Fråga 22, Har du någon favoritplats på Internet? 



Ja Nej Kanske Vet ej 

Män 10 1 6 1 

Kvinnor 8 1 12 2 
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Fråga 26, Tror du att Internet är ett bra sätt för seniorer att skaffa kontakter på? 



Ja Nej 

Män 1 17 

Kvinnor 23 
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Fråga 27, Har du någon gång själv funnit umgänge via Internet? 



Ja Nej Kanske Vet ej Okänt 

Män 8 2 8 

Kvinnor 9 7 6 1 
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Fråga 28, Har datorer eller Internet påverkat ditt sätt att leva i samhället? 



Ja Nej Ibland Sällan Vet ej Okänt 

Män 10 1 6 1 

Kvinnor 8 3 9 1 2 
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Fråga 29, Tänker du på vad du läser på Internet? 



Positiv Negativ Varken eller Vet ej 

Män 15 3 

Kvinnor 19 4 
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Fråga 30, Är du personligen positivt eller negativt inställd till Internet? 




