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Sammanfattning 

Den digitala utvecklingen har ända sedan 1950-talet som gett upphov till 

utanförskap, däremot var det först kring 1990-2000-talet som detta blev ett mer 

samhälleligt problem. Digitaliseringen ökade snabbt och organisationer ville och vill 

fortfarande ta del av de fördelar som digitala tekniker kan skapa för dess 

organisationer, i så väl tid som pengar. 

Sverige är ett av de länder som ligger i framkant på digitaliseringsresan, men det 

finns också en baksida. Den snabba digitaliseringen har skapat en grupp i samhället 

som blivit exkluderade.  I Sverige består den av över en miljon människor. Denna 

grupp representeras av människor som även socialt kan stöta på hinder i samhället 

på utifrån faktorer så som ålder, utbildning, funktionsvariation, arbetslöshet och 

ensamhet.  

Syftet med studien var att belysa denna digitala exkludering som blir en baksida av 

digitaliseringen. Jag ville även skapa en bild över var ansvar för digitaliseringen finns 

och bör finnas samt undersöka hur man i dagsläge arbetar för att motarbeta digital 

exkludering. 

Studiens resultat visar att ansvaret är delat mellan organisationer, privatpersoner och 

politiker. Åtgärder tas idag, men inte i tillräckligt stor utsträckning. Det krävs en ökad 

förståelse och medvetenhet om vilka konsekvenser digital exkludering kan medföra 

vilket även exemplifieras i en intervju med en respondent som utsatts för digitalt 

bedrägeri. 

 

Nyckelord: Digital Exkludering, Digitalisering, Kommunikation, 

Ansvarstagande



 

 

 

Abstract 

The digital development has since the 1950s given rise to exclusion, but it was not 

until 1990-2000 that it became a more of a social problem. Digitization grew rapidly 

and organizations wanted, and still want to take advantage of the benefits that digital 

funds could create for their organizations, both in recourses as time and money. 

Sweden is one of the countries that are at the forefront of the digital transformation 

journey, but there is also a back side. The rapid digitization has created a group in the 

society that has been excluded, which is over a one million people large. This group is 

represented by people who can also be considered having socially barriers in society 

based on factors such as age, education, functional variation, unemployment and 

loneliness. 

The purpose of the study was to shed light on this digital exclusion as a backside of 

digitalization, get a picture of responsibility, but also to see what work that is in 

progress today to counter this. 

The study results in responsibility being shared between organizations, private 

individuals and politicians. Measures are taken today, but not to a sufficient extent. 

Increased understanding and awareness of what consequences this may entail, which 

is also exemplified in an interview with a respondent who has been subjected to 

digital fraud, is required. 

Keywords: Digital Exclusion, Digitization, Communication, 

Responsibility
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Kapitel 1 - Inledning 

 

Digitaliseringen av det svenska samhället är ett samtalsämne som finns ständigt 

närvarande i den politiska debatten 2019. Digitaliseringen innebär att processer, 

beteenden samt strukturer omarbetas, och formas till, eller med hjälp av, digitala 

tjänster och verktyg. Detta görs för att effektivisera, skapa mervärde, men också i 

vissa fall enbart för att hänga med i den digitala utvecklingen som fortgår omkring en 

organisation. (Flyverbom, Deibert, & Matten, 2019) 

Anledningen till att digitalisera en process är för att skapa förbättringar, detta blir 

dock inte alltid utfallet. I vissa fall matchar förändringen enbart en del av 

användarbasen. Detta i sin tur leder till att den andel av användare vars behov inte 

uppfylls av den förändrade processen blir exkluderade. Det är därmed av stor vikt att 

organisationen tar ansvar för den förändring de genomför. (Flyverbom, Deibert, & 

Matten, 2019) 

Digitaliseringen i Sverige har under de senaste 20 åren ökat markant och berör idag 

såväl organisationer som privatpersoner. Detta har skapat en attraktiv marknad för 

bedragare som drar nytta av den osäkerhet digitaliseringen kan medföra för en del 

användare. Mellan 2017 och 2018 anmäldes 4500 bedrägerier av den typ där 

bedragaren ringer upp en privatperson och utger sig ringa från personens bank. 

Dessa brott riktar sig främst mot en målgrupp i åldern 70 och uppåt. (Gustafsson, 

2019) (Goldberg & Larsson, Korthuset, 2014) 

Mellan år 2007 och år 2017 minskade antalet fysiska bankkontor i Sverige, vilket är 

en direkt följd av den ökade digitaliseringen av banktjänster, i kombination med den 

minskande hanteringen av kontanter. Se figur 1 (Svenska Bankföreningen, 2018) 

 

Figur 1: Minskning i antal bankkontor i Sverige 2007–2017 
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Samtidigt ökade antalet anmälda bedrägeribrott mellan år 2000 och år 2015. Var av 

en stor andel av dessa var internetbaserade bedrägerier. Se figur 2 (Wallin, 2017)  

Detta visar en tydlig trend att allt färre bankärenden sköts i fysiska miljöer. Frågan är 

hur bankerna arbetar med digitaliseringen av sina tjänster för att säkerställa att de 

inte exkludera någon grupp. Den svenska staten presenterar tydligt att vi i Sverige ska 

arbeta mot ett digitalt samhälle för alla. Även om staten inte har makt att styra över 

banker på samma sätt som de har gällande myndigheter, så borde även banker ta ett 

visst ansvar för sina kunder och på så sätt stödja eller möjliggöra digital inkludering. 

(SOU 2013:31) 

Allt fler organisationer går från att ha fysiska kontor där de hjälper sina kunder till att 

enbart finnas tillgängliga via Internet, i form av applikationer och hemsidor. På så 

sätt skapas det ett gap till de kundsegment som inte är digitalt bekväma. Kunderna i 

sin tur har ingenting att säga till om. De blir påtvingade förändringar de inte själva 

valt, och alla är inte redo för detta.  

Detta innebär ett problem när denna förändring sker vid en typ av tjänst som kunden 

är beroende av, som exemplet banktjänster. En konsekvens är att digitaliseringen av 

banktjänster har öppnat upp nya möjligheter för bedrägerier, som riktar sig mot de 

människor som inte känner sig bekväma med digitala verktyg. 

I och med den pågående digitala transformationen av det svenska samhället har allt 

fler tjänster som tidigare tillhandahållits på ett fysiskt sätt omarbetats för att 

genomföras digitalt. Detta har medfört att användare som inte själva aktivt valt att ta 

del av det digitala samhället tvingats in i en okänd miljö där de nödvändigtvis inte 

känner sig bekväma och trygga. 

Jag menar att när en organisation väljer att digitalisera sina tjänster som är 

nödvändiga för dess kunder att använda, bör det finnas ett ansvar hos denna 

organisation för att se till att deras kunder enkelt och på ett pedagogiskt och smidigt 

sätt ska kunna ta del och nyttja dess tjänster. 
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I detta avseende misslyckas flertalet organisationer. Man digitaliserar tjänster utan 

att ha kundens behov i åtanke och skapar på så sätt en barriär för användarna som 

kan komma att problematisera deras vardag. Dessa personer hamnar i en 

beroendeställning till sin omgivning då de ständigt behöver hjälp av släkt, vänner 

eller support från organisationen.  Vidare, detta skapar en känsla av maktlöshet då de 

inte kan sköta sin vardag utan att ta hjälp av andra människor. 

1.1.2 Syfte 

Denna studie har för avsikt att belysa den digitala exkludering som finns, utifrån 

olika perspektiv och erfarenheter av digitalisering och digitalt utanförskap.  

Syftet är att öka medvetenheten om barriären som finns för det segment i 

samhället som i dagsläge faller mellan stolarna, och därmed bidra till en ökad 

förståelse för att komma närmare målet om ett digitalt samhälle för alla oavsett 

bakgrund, erfarenheter, kunskap eller ålder. Mer specifikt avser jag att undersöka 

följande forskningsfrågor: 

• Vilka är exkluderade från det digitala samhället, varför? 

• Vem bär ansvaret för exkluderingen? 

• Hur arbetar organisationer med att inkludering? 

Resten av uppsatsen är strukturerad enligt följande: i kapitel 2 redogör jag för 

nationella initiativ med syfte att bidra till ökad digital inkludering. I kapitel 3 

framförs den teori som studien bygger på, följt av kapitel 4 där min metod för att 

genomföra denna studie presenteras. I kapitel 5 redogör jag för min empiri där data 

från intervjuerna redovisas. I kapitel 6 analyseras och diskuteras de resultat jag fått 

från intervjuerna, utifrån teorin. Slutligen presenteras min slutsats samt reflektion i 

kapitel 7.   
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Kapitel 2 – Nationella initiativ för digital inkludering 

 

I och med att digitaliseringen skapat en tydlig samhällsförändring har nationella 

initiativ tagits för att skapa ett digitalt samhälle för alla. I detta kapitel presenteras 

exempel på detta och vad dessa initiativ innebär. 

 

2.1 Regeringens strategi för digital delaktighet 

I september 2011 sammanställde och beslutade regeringen en strategi för IT-politik, 

vilken var IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. 

Näringsdepartementet (2011) 

Denna agenda för att skapa en digital delaktighet är indelad i fyra strategiska 

områden vilka är: 

Lätt och säkert att använda – Säkert och enkelt att använda för alla oavsett ålder, 

bakgrund, om det är i tjänst eller privat. Då alla inte varken vill eller kan använda sig 

av digitala hjälpmedel krävs det att utvecklingen är enkel och att lösningen är säker 

att använda för användarna. 

Tjänster som skapar nytta – Möta behoven av lättanvända digitala tjänster som 

skapar nytta för de olika perioderna i livet. Det betyder att deras tjänster behöver 

skapas av såväl privata som offentliga aktörer. 

Det behövs infrastruktur – För att kunna etablera digitala tjänster krävs det 

infrastruktur, detta i form av välfungerande elektroniska kommunikationer. Men 

även säkerhet gällande den behandlade datat som skickas via nätet bör beaktas. 

It:s roll för samhällsutvecklingen – Flera samhällsprocesser påverkas av den 

ökade digitaliseringen vilket förhöjer vikten av säkerhet och integritet. Samtidigt tros 

digitaliseringen kunna bidra i ett mer hållbart samhälle både socialt och globalt. 

 

Jan Gulliksen (i SOU 2014:13) menar att i det digitala samhälle som vi lever i idag där 

digitaliseringen av samhällsfunktioner går allt mer framåt, bör IT stödja människor i 

alla åldrar och livssituationer. 
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2.2 Digidel-nätverket: 

År 2010 uppmärksammades det att 1,7 miljoner svenskar över 16 år befann sig i 

ett digitalt utanförskap. Detta var upphovet till ett nationellt samarbete i syfte att 

minska klyftan mellan digitaliseringen och människan. I december 2012 hade 16 

organisationer undertecknat ett gemensamt upprop om samarbete men också en 

gemensam kampanj för att skapa en ökad digital delaktighet i det svenska samhället. 

De drivande aspekterna för digital delaktighet var sociala och demokratiska. Detta då 

man såg en stor besparingsmöjlighet men framförallt eftersom att alla ska få 

möjlighet att vara en del av samhället. (Raymond, 2018)  

Detta första samarbete gick under namnet Digidel2013 och hade som mål att 

inkludera minst 500 000 av dessa 1,7 miljoner människorna som befann sig i digitalt 

utanförskap, innan slutet av 2013. Utöver detta ville man även underlätta för de som 

redan använde sig av digitala medel, genom att hjälpa dessa ta till vara på de 

möjligheter som internet hade att erbjuda för att underlätta det vardagliga livet. 

Målsättningarna för Digidel2013 uppnåddes och sammanställdes i en avslutande 

rapport där diskussion, men också förslag på vidare åtgärder i kampen mot digital 

exkludering presenterades för regeringen. Målet följdes upp genom 

Internetstiftelsens årliga studie Svenskarna och internet. 

Samarbetet har efter 2013 fortsatt verka i syfte att öka den digitala delaktigheten i det 

svenska samhället. Våren 2018 beslutade regeringen att stödja Kungliga bibliotekets 

och Digidels projekt ”Digitalt först” om att upprätta Digidelcenter vid olika 

folkbibliotek runt om i Sverige. Syfte är att möta UNESCO:s Medie och 

informationskunnighet (MIK) rekommendationer, på ett plan utöver skolväsendet 

och därmed skapa möjlighet till digitalinkludering för utsatta personer. (Raymond, 

2018) 
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Artikel 19 i FN:s deklaration gällande mänskliga rättigheter fastslår att ”Var och en 

har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet; denna rätt innefattar frihet att utan 

ingripande hysa åsikter, samt söka, ta emot och sprida information och idéer med 

hjälp av alla uttrycksmedier oberoende av gränser”. (Wilson, Grizzle, Tuazon, 

Akyempong, & Cheung, 2011) Vilket innebär att alla människor ska ha samma rätt 

och möjlighet att få tillgång och förmedla information, oavsett plattform för 

informationen.  

MIK har för att möta detta EU-direktiv tagit fram tolv områden att stödja för att 

möjliggöra allas lika rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. 

 

Figur 2: MIK-begreppen 
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Dessa områden menar UNESECO utgör grundläggande kompetenser, rättigheter och 

möjliggörare för att människor ska kunna nyttja sina mänskliga rättigheter. 

I utvecklingen av Digidelcenter i Sverige har Kungliga Biblioteket tillsammans med 

Digidel tagit fram fem delmål som de mellan 2018-2020 arbetar mot vilka är 

Digital delaktighet - Alla människor ska ha möjlighet att nyttja och ta del av 

digitala tjänster och möjligheter på samma villkor. 

Digital ledning – Strategier och ledning som möjliggörare för att nå 

digitaliseringens fulla potential och värdeskapande. 

Digital innovation – Ett klimat där digital innovation uppmuntras och möjliggörs 

för att stärka forskning, samhällsstruktur och vardagliga uppgifter. 

Digital trygghet – Kunna känna tillit till att digitala tjänster inte utgör hot varken 

mot samhällsstrukturen eller personintegritet. 

Digital kompetens – Kunskapen och drivet att kunna nyttja digitala verktyg och ta 

del av det digitala samhället. 

Delmålen skapades för att nå ett jämställt digitalt samhälle i Sverige. Medans det 

övergripande målet för projektet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. 

För att dessa digitala hjälpcenter ska kunna leverera stöd på bästa sätt arbetar i 

dagsläge Digidels projektgrupp med att säkerställa personalens digitala kompetenser 

och förmågor genom utbildning inom fem huvudkompetenser, se figur 3. 
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Figur 3: Kompetenser för att stödja besökare 

 

Projektgruppen menar att dessa kompetenser måste finnas på plats inom 

verksamheten för att den på bästa sätt ska kunna stödja besökare med sina digitala 

hjälpmedel och besvarar besökarnas frågor. 

För att säkerställa detta har projektgruppen genomfört självskattningstester för att 

kunna genomföra utbildningsinsatser för att stödja organisationerna runt om i 

Sverige. 

Regeringen har under 2019 valt att satsa 1,65 miljoner kronor på Digidel-nätverket 

vilket är ett nationellt initiativ för att skapa mötesplatser för digital samhällsservice 

av internetstiftelsen. Ett bevis på att digital inkludering är något vi i Sverige vill 

sträva mot. (Internetstiftelsen, u.d.), (Raymond, 2019) 
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Kapitel 3 – Teori 

3.1 Digital exkludering 

Digitaliseringen är inget nytt fenomen, den går att spåra ända tillbaka till 50-talet. 

Däremot genomfördes en uppväxling av digitaliseringen under 1990-talet samt 2000-

talet, då digitala plattformar och stödjande system blev allt vanligare. Organisationer 

som tillhandahåller tjänster har genom digitaliseringen lagt över genomförandet av 

tjänster på sina kunder och genom detta tvingat in sina kunder i det digitala 

samhället. Henman menar att detta ger kunden en negativ upplevelse ifall kunden 

inte är redo att bli en del av det digitala samhället. (Henman, 2010) (Schou & 

Svejgaard Pors, 2018).  

Digitaliseringen av tjänster sker oftast i syfte att skapa besparingar i form av tid eller 

kostnad. För företag innebär det en organisatorisk förändring som kräver nya 

processer, strategier och agendor för att skapa värde där.  

Studier visar att det finns faktorer som kan påverka angelägenheten eller risken för 

att hamna i digital exkludering, dessa faktorer är bland annat ålder, utbildning, 

funktionsvariation, arbetslöshet och ensamhet. Vilket även är faktorer som återfinns i 

en social och ekonomisk exkludering. Studier som bland annat analyserar 

sannolikheten att vara en icke användare av digitala medel, visar att oddsen höjs ju 

högre upp i åldrarna man kommer. Det är alltså större sannolikhet att en person över 

65år är en icke användare, jämfört med någon från en lägre åldersgrupp. 

Arbetslöshet, avsaknad av vidareutbildning, ensamhet och funktionsvariation ökar 

också sannolikheten för att vara en icke användare. De primära orsakerna till digital 

exkludering hos privatpersoner, är ett bristande intresse och engagemang för att vara 

inkluderade. (Helsper & Reisdorf, 2017) 

Policy utvecklare i Danmark menar att idén om solidaritet, jämställdhet och skydd för 

dem som har svårt att anpassa sig efter digitaliseringen, är av stor vikt och betydelse. 

Vidare säger dessa att ingen borde tvingas in i digitaliseringen mot des vilja, då rätten 

till valfrihet borde finnas. Detta innebär att tillgängligheten av den data som 

tillhandahålls digitalt borde tillgängliggöras även för de som inte kan eller vill 

använda sig av digitala verktyg. (Schou & Hjelholt, 2018) 
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3.2 Etik och Ansvar 

Etik handlar om att ta ansvar och förstå konsekvenserna av ens handlingar 

värderingar och beslut. Etik bygger på moral och inte på lagar och bestämmelser.  

Ansvarstagande inom den organisatoriska sektorn är en väl belyst ståndpunkt som 

granskats och argumenterats kring i flertalet teorier. För att belysa dessa presenteras 

nedan två väletablerade och accepterade teorier gällande organisatoriskt 

ansvarstagande gällande etiska aspekter för producering av produkter och eller 

tjänster. 

3.2.1 Ethical Decision-Making Theory: 

Flertalet modeller och ramverk har genom åren framställts för att förenkla processen 

för organisationer att genomföra etisk beslutsfattning. Dessa bygger på att förstå och 

ta hänsyn till sin omgivning i form av lagar, behov och förståelse för dem som 

påverkas av beslut. 

Schwartz (2016) har analyserat dessa modeller och ramverk och funnit en brist av de 

mänskliga faktorerna i flertalet av dessa. Han menar att man känslor erfarenheter 

och reflektion är av vikt för ett långsiktigt etisk beteende och har därför sammanställt 

olika processteg som påverkar varandra men också organisationens eller den 

enskildes etiska process och beslutsfattning. Se tabell 1. 
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Faktorer Beskrivning och relation för processteget 

Mora medvetenhet Vid den tidpunkten som beslutsfattaren kommer till insikt om att en 

situation kräver ett beslut eller handling som kan påverka intressenten, 

välfärden eller annan part på ett negativt sätt. 

Brist på moralisk 

medvetenhet 

Snabba ogenomtänkta förändringar leder till oavsiktligt etiskt eller oetiskt 

beteende. 

Moralisk dom Beslutsfattning av lämpligt etiskt tillvägagångssätt. 

 

Känsla Känsloläge kan påverka beslut direkt eller påverka den moraliska 

resonemangs processen. Alternativt leda till rationalisering. 

Intuition Utifrån personens kognitiva process genom automatik och reflexer skapas 

en första moralisk dom. Intuition kan påverka känslor och moraliskt 

resonemang vilket kan leda till en rationaliseringsprocess om intuitionen 

inte stämmer överens med ens moraliska identitet. 

Anledning Medveten användning av moraliska standarder mot en specifik situation. 

Skapas genom egna reflektioner som kan omarbetas till nya intuitioner. 

Moralisk 

rationalisering: 

Medveten eller omedveten process för att argumentera för eller rättfärdiga 

beteenden hos en själv eller hos andra. 

Moraliskt samråd: Diskussion gällande det etiska dilemmat genom dialog eller dokumentation. 

Moralisk avsikt Agera moraliskt genom motivation och åtagande. Vilket påverkar det 

moraliska beteendet men kan även leda till moraliskt samråd. 

Etiskt beteende Beteenden som stöds av en eller flera moraliska normer.  Vid avsiktligt 

etiskt beteende infinns moralisk medvetenhet och vid oavsiktligt etiskt 

beteende brist på moralisk medvetenhet. Detta leder oftast till en moralisk 

dom eller moralisk avsikt. 

Inlärning: Insikten av ens moraliska kapacitet att ta med sig inför framtida beslut och 

arbeten. Genom reflektion och förståelse av effekterna ens beslut medfört. 

Tabell 1: Processteg för EDM 

Faktorer påverkar den etiska beslutfattningsprocessen. Den byggs på känslor, 

beteende och samråd för att skapa ett beslut som ska härleda till ett etiskt bra beslut 

som gynnar påverkade parter. (Schwartz, 2016) 

Vidare trycker Schwartz (2016) på vikten av att identifiera egenskaper i ett problem 

för att stegvis kunna skapa en problemformulering, vilket är av vikt för att minska 

komplexiteten i en situation. 
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3.2.2 Företags Samhällsansvar: 

Corporate social responsibility (CSR) eller Företags samhällsansvar är en ide om att 

företagen ska ansvara för sin påverkan jämtemot samhället ur ett socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt perspektiv.  

CSR innebär att organisationer har ett ansvar att se till att dess tillvägagångssätt för 

att skapa vinst genom leverans av varor eller tjänster måste ta hänsyn till dess 

påverkan på människor såväl inom organisationen som ute i samhället. Lika så har de 

ett ansvar att inte överanvända naturresurser eller skapa överflödiga utsläpp. 

(Newell, 2014) 

Friedman (1970) argumenterar mot CSR och menar att organisationer enbart har 

ansvar för att hålla sig inom ”spelreglerna” och behöver därmed inte ansvara för det 

som inte i skrift finns lagstiftat. Atkins(2006) håller med om i sitt arbete (Friedman, 

1970)och menar att CSR är ett sätt för politiker att lägga över ansvar på 

organisationer istället för att själva ta sitt ansvar. (Atkins, 2006) 

Däremot belyser Newell (2014) senare studier som visat att CSR skapar och 

förstärker såväl långsiktiga som kortsiktiga relationer till såväl konsumenter som till 

intressenter. Människor är beredda att betala mer för produkter och tjänster som 

levereras på ett etiskt sätt och CSR har till tendens att öka attraktiviteten hos 

organisationen. 

Genom åren har CSR gått från att vara ett sätt att sticka ut från sina konkurrenter till 

att bli ett krav ifrån samhällets sida. Samhället kräver att organisationer tar ansvar 

för sina processer. (Newell, 2014) 
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Figur 4: Gestaltning av tillvägagångssättet för denna studie 

Kapitel 4 - Metod 

Följande bild är tänkt som en överblick av tillvägagångssättet för denna studie.  
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Bilden beskriver hur min studie har byggts upp utifrån en kombination av empirisk 

data och litteratur för att bearbeta forskningsfrågorna. Empirin samlades in genom 

intervjuer i form av en N-studie och analyserades genom identifierandet av olika 

teman i de svar som framfördes. Teorin byggde på två huvudområden som var Digital 

exkludering /inkludering samt Etik och ansvar. 

4.1 Vetenskaplig metod 

För att angripa problemet kring den exkludering som kan komma att uppstå vid 

digitaliseringen av tjänster, har fokus legat på att skapa en förståelse för digital 

delaktighet, etik och ansvar. För att skapa denna förståelse, samlades teorier kring 

detta ämne, för att skapa en förståelse för betydelsen av att bygga tjänster som 

faktiskt möter användares behov och förutsättningar. Detta för att bidra till minskad 

exkludering vid framtida digitalisering av samhället.  

Denna studie genomförs med en kritisk ansats vilket innebär att jag går in i denna 

studie med åsikten att en digital exkludering i dagsläge finns och att detta måste 

uppmärksammas. Detta innebär att studiens metoder präglats av denna åsikt när det 

gäller utformning av intervjufrågor, samt val respondenter och litteratur. Med 

annorlunda ansats skulle därav studien ha kunnat formats på annat sätt. 

4.2 Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie utmärker sig genom tolkning av text och ord snarare än konkreta 

numeriska data. Detta är en flexibel process där problemformuleringen kan ändras 

efter hand som man får mer data. Figur 5 visar att den kvalitativa studiens process är 

interaktiv och röra sig åt flera riktningar. 

 

Figur 5:Kvalitativ studie process 
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En kvalitativ studie har både sina för och nackdelar. Exempelvis är en kvalitativ 

studie väldigt resurskrävande, då man arbetar med ingående intervjuer för att kunna 

analysera problemområdet utifrån ord och perspektiv. Att tänka på vid en kvalitativ 

studie är att den är generell, då den utgår ifrån ett fåtal personer. Detta gör att utfallet 

kan bli olika beroende på vilka respondenter man använder sig av. Det data man får 

ut från intervjuerna kan också uppfattas som komplex att tolka för den som utför 

studien. 

Fördelarna med en kvalitativ studie är den öppenhet och närhet den medför. 

Forskaren skapar en naturlig relation med dem som deltar i undersökningen, då 

denne måste möta respondenterna på deras premisser istället för på forskarens. 

Denna grad av öppenhet kräver att forskaren på förhand måste vara klar över vad det 

är denne vill undersöka.  

Eftersom kvalitativ data är så pass öppet för forskning skapas ofta en stor 

nyansrikedom i insamlat data, vilket skapar en unik form av insikt och förståelse. 

Den kvalitativa studien är flexibel och utgår från en problemställning som kan 

komma att förändras under studiens gång beroende på den data som samlas in. 

Det är alltså lämpligt att använda sig av en kvalitativ studie när intresset är att skapa 

mer klarhet om en djupare förståelse för ett fenomen genom tolkning och förståelse. 

(Jacobsen, 2017) vilket stämmer på min studie. 

4.3 N-Studie: 

Små-N-studier är en metod som Dag Ingvar Jacobsen (2017) lyfter fram i sin bok 

”Hur genomför man undersökningar?”. Jacobsen(2017) förklarar att Små-N-studier 

är en metod där man analyserar ett fåtal enheter för att analysera ett specifikt 

område. Denna metod gör sig bra när en studie har fokus på ett specifikt fenomen. 

För att genomföra detta genomför man intervjuer med ett fåtal respondenter från de 

olika enheterna.  

Störst fokus ligger enligt Jacobsen (2017) inte på kontexten utan snarare på det 

fenomen som uppstår, då de olika respondenterna kan ha olika uppfattning av 

fenomenet. 

Detta tillvägagångssätt är lämpligt då en rik bild av fenomenet digital exkludering vill 

åstadkommas. Jacobsen menar att en mer omfattande beskrivning av fenomenet kan 
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skapas då flera insynsvinklar belyses. Målet är att ta del av olika perspektiv av samma 

fenomen. Detta är en metod som är resurskrävande då observationerna blir 

tidskrävande. (Jacobsen, 2017) 

Enheter kan definieras som olika segment som utsätts för en digital exkludering. Det 

kan vara Organisationer, avdelningar, länder med mera. I denna studie kommer de 

olika enheterna bestå av följande roller som påverkas av digitalisering: 

Tre stycken privatpersoner med olika könstillhörigheter, ålder och bakgrund från det 

svenska samhället. Två representanter från en av Sveriges ledande banker, var av en 

som arbetar med organisationens IT och en som möter organisationens kunder i 

kundtjänst. En representant för det nationella initiativet Digidel för att skapa en 

förståelse för vad som görs och kan göras för att skapa digital inkludering.  

Jag genomförde även en intervju med ett brottsoffer som utsatts för phising. Phising 

är en ny form av internet-bedrägeri som möjliggörs genom digitaliseringen av 

banktjänster. Denna intervjun hade som primära uppgift att belysa en av de mer 

extrema påföljderna av digital exkludering. 
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4.4 Semistrukturerade intervjuer: 

Den valda intervjutekniken för denna studie var semistrukturerad intervjuteknik. 

Detta till grund av en kvalitativ studie. Jag önskade få en bild av respondenternas 

tankar, åsikter och erfarenheter gällande digitaliseringen av samhället och 

digital exkludering.  

Semistrukturerade intervjuer innebär planerade diskussioner utformade för specifika 

sammanhang och med en särskild agenda. Dessa diskussioner sker mellan minst två 

personer. (Denscombe 2014) 

Diskussionen är inte slumpmässig, utan planerad av den som leder intervjun. 

Däremot får den som leder intervjun ändra ordningen på frågorna och ämnet 

beroende på konversationens flöde. Detta för att skapa ett mer naturligt flöde. 

(Kavale och Brickmann, 2014) 

Den semistrukturerade intervjutekniken bygger på att samla in nödvändiga data för 

att förstå ett problemområde eller styrka en tes. Genom en lista av frågor eller ämnen 

som behöver täckas, samtidigt som att respondenten får ge en mer omfattande bild 

om området då även denne kan inflicka med tankar och idéer om dessa är intressanta 

för forskarens. 

Valet av intervjuteknik grundades i att syftet i studien hade som grund att lyfta vikten 

av användarinvolvering, där huvudfokus ligger på en öppen dialog och aktivt 

lyssnande på användaren.  

Intervjuerna bestod av öppna frågor för att få en bred förståelse för de olika 

aktörernas åsikter och perspektiv på de olika områdena som kategoriserats in i fyra 

områden. Detta för att kunna ställa dessa mot varandra och se i vilka avseenden som 

de olika aktörernas resonemang överensstämde med varandra och vilka 

problemområden skiljaktigheter skulle kunna medföra. 

 

4.4.1 Respondenter 

Intervjuerna genomfördes med fyra kategorier av människor för att ge insynsvinklar 

från flera håll, se figur 6. 
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Figur 6: Gestaltning av N-studie 

 

Dessa representanter är valda utifrån följande kriterier: 

Privatpersoner: För att få en bild på vilka grupper som kan tänkas/blir exkluderade 

genom digitaliseringen av nödvändiga tjänster. Tre personer med olika 

könstillhörighet, ålder och bakrund intervjuades för att skapa en mer övergripande, 

generaliserande och rättvis bild. 

Digidel Representant: För att få en inblick av en befintlig, samt identifierad grupp 

människor som faktiskt söker hjälp för att bli inkluderade i det digitala samhället. 

Samt se vad som görs i samhället idag för att minska den digitala exkluderingen som 

finns. 

Bank: Finns det en skillnad på synen på användares exkludering i och med 

digitaliseringen av dess tjänster beroende på vart i organisationen man är? Nyttjar 

man kompetensen och insikten från de olika planen i organisationen vid utvecklandet 

av tjänster? Dessa frågorna resulterade till att intervjuer med följande roller 

genomfördes: 
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• Kontorstjänsteman: För att få en bild av vilka kunder de ser som exkluderade 

av dess digitala tjänster och se vad för bild de ser att denna gruppen har för 

behov som inte tillmötesgås för tillfället. 

• Digital tjänsteutvecklare: För att få en bild över hur deras attityd om ansvar 

gällande exkludering och hur de arbetar för att motarbeta denna samt se ifall 

deras bild av dess kunder överensstämmer mot kontorstjänstemännen och 

privatpersonerna och möjligtvis den utsatta gruppen. 

Brottsoffer för digitalt bedrägeri: Få en bild av var den digitala plattformen som gjort 

detta möjligt har felat, och skapa förståelse för vikten av processer utifrån 

användarens perspektiv. 

I respekt för respondenterna fick de själva välja ifall deras intervjuer skulle vara 

konfidentiell eller inte. 

4.5 Analys av empirisk data 

För att analysera den kvalitativa data som samlats in under arbetets gång användes 

en tematisk analysmetod. Tematisk analys är ett vanligt tillvägagångsätt vid 

analysering av kvalitativ data och innebär att man söker efter olika teman i det data 

som samlats in. Det man söker efter är ord eller teman som nämns ofta under 

intervjuerna. (Bryman, 2018) 

Intervjuerna spelades in för att en mer öppen dialog kunde ske. Därefter 

transkriberade jag intervjuerna. Sedan sökte jag efter olika teman, genom att 

färgkoda i transkriberingen. På så sätt kartlades de olika temana från intervjuerna. 

Dessa teman blev: Raska förändringar, Stöd och Ansvar. 
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Kapitel 5 – Empiri 

 

I detta kapitel sammanställs det insamlade data och analyseras för att skapa underlag 

för diskussion samt slutsats i nästkommande kapitel 

5.1 Analys & intervju med Digidel 

Representanten för Digidel var Marina Eklund. Hon har ett ursprung inom 

skolväsendet och arbetar nu som Projektledare för Digitalt först i Norrbottens region 

utöver sin roll som IT pedagog.  

Efter en utförlig beskrivning gällande projektet ”Digitalt först” som är grunden till 

deras nya initiativ med besökscenter där besökare kan få stöd med digitala tjänster, 

ombads respondenten att beskriva sin bild av digitaliseringen i samhället idag. 

För att beskriva detta hänvisade Eklund till en figur hon ritat upp på en White board 

som gestaltas i figur 7. 

 

Figur 7: Gestaltning av digitaliseringen i samhället inspirerad av Marina Eklund 

 

Med denna gestaltning menar Eklund att gapet mellan digitaliseringen och tekniken 

blir allt större då både organisationer och samhället i stort strävar efter att bli mer 

digitaliserat. Detta leder till att användarna av dessa tjänster, hamnar i en miljö som 

inte är stabil eller ordentligt genomtänkt.    
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Vidare säger Eklund att digitaliseringen i dagens samhälle medför tekniska begrepp 

som för den okunniga användaren kan kännas skrämmande, vilket hon tror kan 

skapa en rädsla för att lära sig använda digitala hjälpmedel. Dessa termer fungerar 

alltså som en avskräckande faktor för de exkluderade säger Eklund.  

”Du kör en bil utan att kunna all bakomliggande teknik, vissa huvudbegrepp måste 

du kunna och så borde det se ut i digitaliseringen också” – Marina Eklund 

Med detta menar Eklund att termer borde gå att dölja eller förenkla, då man inte 

behöver kunna all bakomliggande teknik om en digital tjänst utformas på ett 

användarvänligt sätt. 

I sitt arbete med projektet ”digitalt först”, men också i tidigare och privata 

sammanhang, har Eklund kommit i kontakt med olika argument för att inte använda 

sig av digitala medel. I intervjun belyser Eklund att vanliga argument för att undvika 

att hamna i det digitala samhället är att de analoga verktygen finns, och att dessa 

människor redan kan de fysiska verktygen. Ett annat vanligt argument är att man inte 

ser så bra säger Eklund. 

Grunden till projektet är att möjliggöra människors mänskliga rättighet till 

yttrandefrihet oberoende av media. Och ett stort problem i detta är människors 

förståelse av innehållet på internet. Eklund menar att flertalet personer inte förstår 

om det som de möts av är annonser, spam eller trovärdigt innehåll. Man förstår inte 

skillnaden mellan enkla begrepp. För att förtydliga detta citerar Eklund sin mamma 

som inte förstår skillnaden mellan messenger, meddelande och mail, som är olika 

kanaler för att skicka meddelanden via internet. Hon menar att hennes mamma 

anser att dessa är samma sak, men att detta medför att hon missar viktig information 

som skickas till henne.  

Eklund har sett att många inte vet hur man granskar olika källor, vilket är grund till 

att den äldre generationen delar mycket mer inlägg och sidor, då de inte vet om det är 

en annons eller en artikel de delar. Detta ser hon som mycket oroväckande. 

Vidare belyser Eklund att flertalet organisationer slutat ta emot kontanter, och 

istället enbart tar emot betalningar via kort eller Swish. Något som hon anser, tvingar 

in personer i det digitala samhället. Eklund förstärker här att det finns många, 

framförallt äldre, som bönar och ber om att få behålla kontanter. Hon anser att 
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organisationer borde ta ansvar och att de måste förklara varför de gör som de gör 

och lära ut hur man ska gå till väga. 

Det finns skeptiker och det kommer det alltid att finnas. Lösningen 

är inte att övertyga dessa, utan snarare att informera dessa så de 

kan omvärdera sina tankar.  

Vi har lång väg och det kommer inte att gå fort, det får inte gå för 

fort om man ser till ett säkerhetsperspektiv. Det blir för många 

glapp då.- Marina Eklund 

Vid avrundandet av Eklunds syn på digitaliseringen av samhället går hon in på ett 

mer organisatoriskt spår. Hon menar att även inom organisationer finns det 

människor som exkluderade då de förväntas använda digitala verktyg och förstå 

dessa. Eklund menar här att det upp till chefen att förse de anställda med nödvändig 

hjälp för att inkludera dem som står utanför, men säger också att problemet är att 

ibland vet inte chefer hur de ska gå till väga ifall de själva är exkluderade. Ibland är 

det ledaren som har lägst kunskap inom digitaliseringen. 

Intervjun förs därefter in på ämnet gällande ansvarstagande för de digitala 

plattformarna, och hur Eklund ställer sig till företags ansvarstagande emot sina 

kunder/användare. 

Hennes bild är att den digitala transformationen inom organisationer, mest verka 

bygga på effektivisering. Hennes uppfattning är att företagen lägger väldigt lite fokus 

på kompetens, kunskap och användarvänligheten. 

Man gör förändringar utan att informera sin personal eller kunder 

om hur förändringarna påverkar dem eller hur det kommer 

fungera. – Marina Eklund 

Eklund anser att organisationerna inte omhändertar människors angelägenhet att 

vara inkluderade i det digitala samhället. De tar inte hänsyn och förväntar sig att 

användarna själva ska ha kunskapen eller förståelsen. Väldigt få planer för att 

inkludera användarna finns, då det är dyrt och kostsamt, vilket Eklund beklagar. 

Hon har sett att människor självmant söker sig till biblioteken för att få hjälp med 

digitala tjänster som de påtvingats, och Eklund anser att organisationerna borde ta 

ansvar för att hjälpa dessa kunder/användare. 
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Detta är ett stort problem menar Eklund, speciellt då biblioteken inte får hjälpa till 

med mycket, på grund av juridiska skäl. 

Eklund anser att framförallt myndigheter som väljer att inte tillhandahålla fysisk 

hjälp borde ta ansvar för att möta sina kunder, detta då dessa människor sitter i en 

beroendeställning. Hon menar att det enkelt skulle gå att tillhandahålla mallar och 

hjälpmedel till biblioteken för att dessa i sin tur skulle kunna hjälpa kunderna. Men 

Eklund anser att det är organisationerna som borde vara drivande i denna fråga. 

Vidare menar Eklund att alla organisationer som tar bort sina fysiska plattformar 

borde få som krav att de förser användarna med någon form av skyddsnät. Hjälp för 

användarna borde presenteras tydligt, annars sviker de sina kunder. 

Mot slutet av intervjun inleddes frågan hurvida respondenten ansåg att 

digitaliseringen skapar en exkludering eller inte och vad dennes argument 

för detta var. 

Eklund inleder här med att säga att hon anser att digitaliseringen skapar exkludering. 

Vidare säger hon att det både som privatperson och i arbetslivet ställs krav på att vara 

med i det digitala samhället.  

Det som tidigare funnits fysiskt försvinner mer och mer och detta 

medför ju att man tvingar in människor i en miljö de inte känner 

sig trygga i, samtidigt som man inte tar ansvar för att fånga upp 

dessa användare i något typ av skyddsnät.- Marina Eklund 

Hon säger att det finns initiativ så som Digidel som vill hjälpa till, men 

organisationerna måste ta sitt ansvar om man vill ta hjälp av dessa för att inkludera 

användarna med Digidels hjälp. För att göra detta måste de vara beredda att 

tillhandahålla resurserna som krävs rent kunskapsmässigt men även ekonomiskt. 

Övrigt: 

Marina Eklund är en av få människor som anser sig vara digitalt inkluderad som valt 

att helt ta avstånd från sociala medier, då hon anser detta som ohälsosamt utifrån 

stress och press att ständigt uppdatera.  
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Detta har hon dock sett medför att hon går miste om viktig information, då vissa 

organisationer valt att enbart publicera viss information på sociala medier. Vilket hon 

inte anser vara okej. 

Väletablerade organisationer borde inte kräva att sina kunder/användare ska 

använda sig av sociala medier, användandet av sociala medier borde vara ett enskilt 

val och borde därav inte vara en informationskanal för organisationer menar, Marina 

Eklund 

5.2 Intervju med Digitalförvaltare på en av Sveriges ledande banker 

Respondenten önskade genomföra intervjun konfidentiellt då denne ansåg ämnet 

som känsligt men ville ändå genomföra intervjun då denne menade att ämnet var 

viktigt och väl värt att belysas. Vissa delar av intervjun har därav utelämnats av dessa 

skäl. 

Respondenten beskrev organisationens kundgrupp som väldigt bred och 

varierande i åldrar då organisationen riktar sig till kunder i alla åldrar och 

samhällsklasser. Vidare görs ingen segmentering vid tillhandahållandet av tjänster 

som exempelvis utifrån erfarenhet, tillgänglighet och kunskap utöver att de 

tillhandahåller sina digitala plattformar på ett begränsat antal olika språk. 

Respondenten tror att bakgrunden till detta är den stora komplexitet en sådan 

förändring skulle innebära, i kombination med såväl ekonomiska skäl som de 

”säkerhetsrisker som för breda system kan innebära”. 

För att möta kundernas behov har de vid utvecklingen av sina digitala tjänster utgått 

från sina ursprungliga fysiska tjänster och försökt gestalta dessa på ett pedagogiskt 

sätt. De digitala plattformarna har utformats så att de vanligaste tjänsterna 

presenteras först och därmed tydligast, säger respondenten. 

Innan de lanserar nya tjänster eller uppdaterar befintliga tjänster genomförs tester 

för att säkerställa användbarheten, då det skulle vara väldigt opassande att lansera 

icke fungerade tjänster.  

”Vi är en bank med många kunder, skulle våra tjänster ligga nere 

skulle de påverka ofantligt många kunder. Det skulle skada vår 

trovärdighet och vårt rykte”- Anonym 
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Efter en diskussion gällande utvecklingen, tillhandahållandet och användbarheten i 

bankens tjänster fortskred intervjun mot exkludering i samband med digitala 

banktjänster. 

Vi arbetar för att göra våra tjänster så användarvänliga som möjligt, säger 

respondenten. Däremot medger hen att det finns människor som blir exkluderade på 

grund av att de kontinuerligt minskar antalet fysiska kontor. Denna grupp består till 

största del av äldre och nyanlända, men även personer med varierande ålder, yrke 

och bakgrund.  

Respondenten tror att de största skälen till digital exkludering är rädsla för att be om 

hjälp då de inte vill bli klassade som okunniga, eller rent språkmässiga barriärer. Vi 

tillhandahåller kundsupport både digitalt och via telefon för de som inte har något 

kontor lokalt, men jag har förståelse för att det kan ta emot att använda detta på 

grund av väntetider, säger respondenten. 

Vi arbetar inte i nuläget med att uppmana våra kunder att komma med input 

gällande våra digitala tjänster, men det har hänt att vi fått till oss feedback antingen 

genom att kunder skickat mail eller get feedback till vår kundtjänst. Dessvärre menar 

respondenten att det finns risk att denna feedback inte når fram till rätt avdelning. 

Däremot menar respondenten att det är värt att överväga för framtiden. 

Vidare fortgick intervjun in på ansvarstagande gällande tillhandahållandet av de 

digitala plattformarna. 

”Vi tillhandahåller kundtjänst, både i skrift och via telefon utöver de 

fysiska kontoren. Och vi arbetar ständigt för att göra våra 

plattformar användbara för våra kunder. Jag anser att vi tar ett 

ansvar men, såklart skulle vi säkert kunna göra mer.”- Anonym   

Respondenten berättar att de använder sig av en viss form av datainsamling för att få 

fram vanliga problem som når kundtjänst via chatt och telefon, däremot finns det 

säkert information som inte framkommer som skulle kunna omhändertas på ett 

bättre sätt menar respondenten. 

Det slutliga samtalet i intervjun berörde respondentens tankar kring den 

exkluderade grupp som digitaliseringen i stort skapat i samhället. 
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Detta är ett viktigt problem menar respondenten. Utöver det hen ser i sin roll som 

utvecklare, belyser respondenten även problem denne sett i sitt privatliv. 

Respondenten anser att samhället går i rask takt mot att bli allt mer digitaliserat och i 

vissa anseenden inte tar hänsyn till individer som inte har kunskapen eller 

möjligheten att nyttja digitala medel. 

Respondenten beskriv en händelse där en anhörig till denne tvingades skaffa en 

mailadress för att kunna ta del av en tjänst som denne var tvungen att genomföra. 

Detta trots att personen tidigare kunnat genomföra samma tjänst genom att få den 

tillhandahållen fysiskt per post hem i brevlådan.  

Detta anser respondenten som fel särskilt då tjänsten tillhandahölls av en myndighet. 

”Man borde inte tvinga in människor i det digitala samhället, det 

borde finnas alternativ för de som inte vill eller vågar”- Anonym 

5.3 Intervju med banktjänsteman  

Respondenten önskade genomföra intervjun konfidentiellt. Detta i hänsyn för 

organisationen samt respondenten själv. Vilket innebär att delar av intervjun 

utelämnats till hänsyn för respondentens integritet. 

Respondenten besitter rollen som kundtjänstrådgivare på ett fysiskt bankkontor och 

har en direkt kontakt med sin banks primära kunder. Vilket utspelar sig genom 

fysiska möten över disk. Respondenten beskriver hur denne i sin roll som rådgivare, 

hjälper och guider dess kunder i olika problem och ärenden de söker stöd i på det 

lokala bankkontoret. 

De mest förekommande behoven som respondenten såg i sitt dagliga arbete var 

”enklare ärenden” så som överföringar mellan olika bankkonton, översikt av saldo 

samt kontanthantering. Kontanthanteringen var något respondenten ansåg att 

organisationen skötte på ett bra sätt, jämfört med flera konkurrenter som valt att helt 

avstå från kontanthantering. 

Förutom rena administrativa behov gällande konton och resurshantering, beskrev 

denne även ett stort behov i stöd gällande organisationens digitala hjälpmedel. 

” Installation och användning av BankID är ett typiskt behov som 

flera av kunderna som vänder sig till kundtjänsten har.”- Anonym 
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Respondenten förklarar att flertalet av kundernas ärenden, var sådana vilka 

kunderna själva skulle kunnat administrera via organisationens Internetbank. Men 

beskriver hur vissa kundsegment väljer att inte nyttja dessa av olika anledningar.  

Respondentens bild av den bakomliggande orsaken är splittrad beroende på kund. 

Denne menar att det finns olika segment. Var av vissa väljer att avstå från 

användande av de digitala tjänsterna av princip, medans andra inte kan använda dem 

på grund av bristande kunskap eller utrustning. Medans några inte har tillit till de 

digitala plattformarna. 

Utifrån sin dagliga kontakt med kontakt med bankens kunder har respondenten fått 

en uppfattning om att kunderna som vänder sig till de fysiska kontoren gör det främst 

utifrån den känsla av trygghet det personliga mötet ger kunderna. 

Genom sin dagliga kontakt med bankens kunder har respondenten sett att äldre 

personer är en överrepresenterad kundgrupp för de fysiska kontoren. Vilket denne 

förstått härledes utifrån tryggheten i det personliga mötet. Respondenten har som 

uppfattning att kunder vänder sig till fysiska kontor framförallt på grund av två 

primära faktorer. 

Andelen äldre personer som vänder sig till kundtjänsten 

är en överrepresenterad kundgrupp. Genom min kontakt med 

dessa kunder har jag förstått att de hellre vänder sig till det fysiska 

möten då dem inte känner sig trygga med att sköta dessa ärenden 

digitalt då dem i många fall saknar datorvana. Min uppfattning är 

att kunderna som ingår i denna kundgrupp ofta har dåliga första 

erfarenheter av användning av internetbanken. – Anonym 

Den andra faktorn respondenten såg, var beslut som för kunder kan upplevas som 

överväldigande. Som exempel på detta hänvisar denne till köp av bostad och ansökan 

om lån.  

Respondenten anser att digitaliseringen av bankens tjänster skapar ett hinder för 

vissa av organisationens kundsegment, framförallt för äldre personer. Men ser även 

ytterligare ett kundsegment som drabbas negativt av digitaliseringen. 

Utöver detta ser jag även ett stort antal nyanlända som inte är 

vana vid användandet av digitala plattformar. De har dels en 
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språklig barriär som de arbetar hårt med samtidigt som de möts av 

en den digitala miljön som skiljer sig från vad de är vana vid. Min 

bild är dessutom att en stor del av dessa har ett litet förtroende för 

banker i helhet. - Anonym 

Vid frågan gällande vad hur organisations skulle kunna förbättra sitt 

tillhandahållande av digitala plattformar, säger respondenten att tjänsterna måste 

vara mer användarvänliga oh utformade efter de behov som kunderna faktiskt har. 

Respondenten menar att en kund som enbart mäktar använda de digitala tjänsterna 

för överföring mellan konton, inte borde behöva mötas av alla övriga tjänster och 

funktioner. Då detta kan uppfattas som komplext och skrämmande.  

Men att banker också borde ta ansvar att säkerställa att det finns tillräckligt stöd 

för att kunderna kan utföra sina nödvändiga bankärenden, så som att betala 

räkningar. Respondenten tror inte att banken i dagsläge skulle kunna klara sig helt 

utan fysiska kontor om den vill kunna fungera som en primär heltäckande bank.  

Sverige är ett av väldens mest digitaliserade länder. Jag tror att det 

finns ett stort behov att som bank erbjuda det fysiska mötet för att 

visa kunderna att det finns guidning att få när digitalisering har 

börjat lämna vissa personer bakom sig. -Anonym 

Avslutningsvis lyfter respondenten bankers stora inflytande i samhället och menar att 

banker borde ta ett större ansvar då de har möjligheter att skapa ett stöd för att 

hjälpa människor att ta steget in i det digitala samhället  
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5.4 Intervju med privatperson 

Intervjuer genomfördes med tre olika privatpersoner i olika åldrar och bakgrund. 

Respondent Kön Ålder Yrke 

1 Man 62 år Hjälpmedelstekniker 

2 Kvinna 31 år Projektledare 

3 Man 44 år Undersköterska 

 

Alla respondenter använde sig av digitala verktyg privat och i arbetslivet, däremot 

fanns det en språklig barriär för Respondent 1 då denne enbart kännetecknade 

digitala tjänster/verktyg som exempelvis internetbanken, Swish eller Facebook. Efter 

vidare diskussion kunde respondenten förkunniga att han dessutom använde sig av 

digitala verktyg i arbetet i form av olika system för bland annat orderhantering 

beställningar osv. 

Respondenterna ansåg alla att de la mycket tid på att använda digitala plattformar i 

sitt arbete, de tyckte att dessa var komplicerade och mycket tidskrävande. 

Respondent 3 förkunnade att de förväntas kunna systemen, men att utbildningen i 

användandet av dessa var bristfällig och nästintill obefintlig. 

”Rätt som det är uppdaterar de, eller så byter de system och då 

förväntas vi kunna det nya. Ibland erbjuder de någon utbildning 

men långt ifrån alltid, vilket jag tycker är helt fel!”-Respondent 2 

Respondent 2 och 3 kände sig både bekväma med att använda digitala tjänster och 

ansåg att med lite tid brukar det gå att förstå det mesta, medans respondent 1 menar 

att han oftast känner sig bekväm med att använda sig av digitala tjänster. Han ansåg 

dock att visa system var väldigt ologiska och använde sig då av något av sina barn för 

att få hjälp att förstå. 

”Mina barn är bra på att förklara och efter det brukar det gå fint.”-

Respondent 1 

Respondenterna hade alla någon anhörig de ansåg som exkluderade från det digitala 

samhället, och de såg detta som ett stort problem.  
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”Det beror på osäkerhet, allting kommer så fort och när man inte är 

öppen för att lära sig nya saker hamnar man i utanförskap. Man 

vill ju inte känna sig dum, så därför väljer de istället att inte 

använda de digitala tjänsterna alls.”-Respondent 3 

Den gemensamma bilden respondenterna hade av den exkluderade gruppen 

människor var i deras syn överrepresenterad av äldre. Men respondent 2 menar 

också att det finns människor i alla åldrar som är osäkra på hur de ska använda 

digitala verktyg. Hon menar att man har olika förutsättningar att förstå, och när inte 

systemen eller tjänsterna är tillräckligt enkla eller logiska kommer det vara 

människor som inte förstår. Hon hävdar vidare att hon tror att det är många av de 

som ”gör” tjänsterna som är väldigt tekniskt kunniga och därmed tror att de som 

kommer använda sig av de, förstår alla tekniska termer och flöden. De tänker inte på 

användarna. 

Respondent 1 och 2 anser att det är de som skapar de digitala plattformarna som 

borde ta ansvar för att inkludera alla som skulle kunna tänkas beröras av dessa 

medans respondent 3 håller med till viss del. Han menar dock att det finns 

bakåtsträvare som väljer att inte vilja lära sig digitala tjänster. Och detta är en 

attitydförändring som dessa individer måste ändra på också säger respondent 3. 

5.5 Intervju med brottsoffer 

Intervjun med den 77 åriga kvinnan ägde rum i kvinnans kök, över en kopp kaffe. 

Kvinnan var väldigt öppen och gästvänlig och tyckte att min studie lät väldigt 

intressant. Hon höll med om att detta är en fråga som borde belysas och vill därför 

gärna ställa upp. Då hon tyckte att situationen hon varit med om var väldigt jobbig 

ville hon helst att jag behandlade hennes uppgifter konfidentiellt och inte nämner 

henne vid namn. Vilket skribenten självklart respekterar. 

Samtalet inleds med lite information om kvinnan, hur gammal hon är och när brottet 

ägde rum. Hon berättar att hon är 77år och att händelsen ägde rum våren, året innan. 

Vi kommer in på ämnet om dator och telefonvana, där kvinnan själv anser sig vara 

ganska bekväm med användandet. Hon berättar om att hon övergått till att läsa 

tidningen på datorn, och att hon använder sig av Facebook för att hålla sig 

uppdaterad i sina vänners liv. Men också att hon skaffat mobilt bank-id för att inte 

behöva använda bankdosan. 
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Efter vidare diskussion om olika tjänster som nu finns digitalt kommer vi in på själva 

händelsebeloppet för brottet, vilket hon ger en väldigt utförlig beskrivning av, se 

bilaga 2. 

I sin beskrivning av händelsen är det tydligt att misstanke om bedrägeri inte finns 

under själva händelseförloppet. När insikten om vad som hänt framkommer väckte 

detta starka känslor hos respondenten. 

Det var väldigt jobbigt för mig det kändes som att allting runt om 

kring mig rasade samman. Det handlar ju om mitt livsbesparingar, 

och allt bara försvann. – Anonym 

Efter beskrivningen av händelsen diskuterades medvetenhet och tillgång till 

information om denna typen av brott. Här framgår det att respondenten hört talas 

om denna typen av brott redan innan händelsen, men att denne inte trodde att hon 

skulle kunna ”gå på något sådant själv”. Bedragarna skapade ett lugn och förtroende, 

som i kombination med ett dåligt gränssnitt på själva bankdosan kunde resultera till 

händelsen.  

Jag hade ju blivit varnad för sånt här tidigare, men inte trodde jag 

att det någonsin skulle kunna hända mig. Men den där lilla dosan 

är ju bara en manick med massa siffror på, och i stundens hetta 

trodde, och litade jag på denna man. Jag skulle tro att det är därför 

sådana här människor vänder sig till oss äldre, vi är godtrogna och 

all den här tekniken är så svår att förstå. – Anonym 

Vidare kom samtalet in på ansvar och ansvarstagande. Respondenten säger här att 

hon är väldigt tacksam över att banken lyckats få tillbaka hennes pengar efter 

händelsen. Men menar ändå på att de borde kunna förebygga denna typen av brott. 

Kvinnan säger att de gör fler och fler av de gamla tjänsterna digitala, så att de äldre 

måste lära om. Samtidigt som de stänger fler och fler bankkontor, och de kontor som 

inte stängs helt. De har inte optimala öppettider. Med detta vill respondenten 

ifrågasätta ifall bankerna verkligen anser att de tar sitt ansvar, gentemot sina kunder. 

Respondenten anser att bankerna är väldigt stora, och borde kunna förse sina kunder 

med den hjälp de behöver. Hon menar på att man inte ska låta människors 

livsbesparingar stå på spel, för att bespara eventuella kostnader för att tillhandahålla 

fysisk kundservice. Respondenten tror att det brott hon utsatts för skulle varit svårare 
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att genomföra ifall de inte förändrat sina fysiska bankkontor så mycket allt eftersom 

de skapat deras digitala plattformar. Detta då hon beskriver att man förr viste vilka 

som jobbade på ens bank, och att man då skulle kunnat veta att personen som ringde 

inte var den de utgav sig för att vara. 

Avslutningsvis gick samtalet in på tankar kring andra som drabbats eller kommer 

drabbas av liknande händelser. Kvinnan säger här att hon hoppas på att denna typen 

av brott kommer försvåras från bankernas sida. Hon anser att man borde ta bort 

”fulstämpeln” för de som drabbas, då hon menar på att man istället borde fokusera på 

att ge dessa människor stöd och uppmuntran. Hon ger en eloge, till den kvinna från 

polisen som tog sig tiden att stötta henne, även om hon där och då bara lyssnade på 

hennes ord med ett halvt öra då hon var så stressad. 

 



 

33 
 

Kapitel 6 – Analys & Diskussion 

Efter sammanställningen av min empiri kunde tre mycket återkommande teman 

fastställas. Dessa var Raska förändringar, Stöd och Ansvar. 

 

Rask förändring 

Att digitaliseringen börjat accelerera snabbt konstateras av Schou och Svejgaard Pors 

(2018). Under intervjuerna styrks detta som en orsak till att den digitala 

exkluderingen kunnat uppstå. Enighet och missnöje gällande den snabba 

digitaliseringen som skapar en osäkerhet hos de som blir utsatta för digital 

exkludering, finns hos respondenterna. Vilket i sin tur styrks av Henmans (2010) 

argument att det är fel att tvinga in människor i digitaliseringen. 

Respondenterna upplever att många organisationer påskyndar sin resa mot att vara 

en digitalorganisation på ett förhastat sett. Man anser att informationen kring 

förändringarna visar tendenser att vara bristfällig, och att de som påverkas känner sig 

maktlösa inför förändringen. Att förändringarna sker i kombination med bristande 

information gällande dessa skapar rädsla och osäkerhet. 

 

Stöd 

Helsper och Reisdorf (2017) menar att det är faktorer så som ålder, utbildningsnivå, 

sysselsättning, funktionsvariation och socialt samspel som kan bidra till att hamna i 

digital exkludering. Samtidigt upplever respondenterna att stödet vid 

implementeringen av det digitala samhället är bristande. Många plattformar, digitala 

verktyg och system uppfattas som för avancerade. Respondenterna anser att de som 

implementerar förändringen även borde se till att tillhandahålla det stödet som krävs 

för att kunna ta del av dessa.  

Newell (2014) presenterar Corporate Social Responsibility (CSR) som han menar 

pekar på att en organisation har ansvar för att se till att deras handlingar inte 

skapar en negativ påverkan på samhället. Detta gäller ekologiska, ekonomiska likt så 

väl sociala aspekter. Även om CSR inte i dagsläge har ett fokus på en organisations 
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påverkan ur ett digitalt perspektiv innefattar den osäkerhet som, den avsaknad av 

skyddsnät en negativ påverkan på de sociala aspekterna i samhället. 

Men precis som Atkins (2006) antyder då han menar att CSR är ett sätt för politiker 

att skjuta ansvaret från sig mot företagen. Det borde alltså ligga även ett politiskt 

ansvar för att säkerställa att inte medborgarna hamnar i digitalt utanförskap. Precis 

som några av respondenterna antyder, stängs även fysiska kontor för samhälles 

tjänster ner så som arbetsförmedlingen. Då man vill strama budgeten med hjälp av 

digitala medel. 

Som Marina Eklund nämner i sin intervju skulle det underlätta för såväl 

organisation, som användare ifall man utvecklade sina digitala medel likt en bil. 

Detta för att ha alla nödvändiga komponenter men presenterat på ett enkelt och 

pedagogiskt sätt. Man borde alltså inte behöva förstå vad som håller igång 

maskineriet för att motorn ska kunna spinna på. 

 

Ansvar 

Respondenterna har i detta tema både delade och skilda åsikter. Den digitala 

förvaltaren anser i sin yrkesroll, att de som organisation tar ansvar för att deras 

plattformar inte ska medföra digital exkludering. Digitalförvaltaren menar att de 

arbetar för att möta användarnas behov. Han menar på att det skulle gå att få hjälp 

med deras tjänster ifall man tog initiativet att be om hjälp. Däremot kräver den hjälp 

denne syftar på att användaren begär denna hjälp online, av närstående alternativt 

kontaktar ett fysiskt kontor. 

Ser man istället till kontorstjänstemannen som representerar en banks argument, 

finns det resurser i form av kompetens hos medarbetare som denne själv som faktiskt 

möter en stor del av bankens användare som upplever bankens digitala alternativ 

som svåra eller otillräckliga.  

Figur 1 framtagen av Svenska Bankföreningen (2017) visar på en tydlig trend med 

avvecklandet av fysiska bankkontor, vilket motsätter sig kontorstjänstemannens åsikt 

att det finns ett stort behov av dessa för många av bankernas kunder. Ser man till 

Schwartz (2016) analyser av olika modeller och ramverk inom Ethical Decision-

Making Theory, bör en organisation grunda sina beslut på moralisk medvetenhet, och 
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säkerställa en organisations förändringar sker av argumentbyggda anledningar. 

Kompetensen inom bankerna finns då bankfenomenet grundades i en mänsklig 

kontakt, som nu håller på att fasas ut. Vilket även är fallet i flertalet andra 

samhällsviktiga tjänster. 

Den digitala förvaltaren kan dock relatera till den digitala exkludering som sker, då 

denne sett det även i sitt privata sammanhang. Samtliga respondenter är eniga om att 

ett organisatoriskt ansvar för någon form av skyddsnät vid förändringar borde finnas 

för användarna. 

Ut över detta ser flertalet av respondenterna ett privat ansvar, för dem som i dagsläge 

befinner sig i digital exkludering. De menar på att dessa människor måste vilja och 

våga ta sig an denna samhälles förändring, då man inte kan tvinga någon att ta del av 

det.  
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Kapitel 7 – Slutsats & Avslutande reflektion 

Syftet med denna studie var att belysa den exkludering som finns i samhället idag i 

och med digitaliseringen. Detta för att öka medvetenheten kring denna men också för 

att bidra till en ökad förståelse i hopp om att komma närmare målet om ett digitalt 

samhälle för alla oavsett bakgrund, erfarenheter, kunskap eller ålder. 

Frågeställningarna som ställdes var: 

Vilka är exkluderade från det digitala samhället, varför? 

Helpser och Reisdorf (2017) menar i sitt arbete att de som befinner sig i digital 

exkludering påverkas av faktorer så som ålder, utbildning, funktionsvariation, 

arbetslöshet och ensamhet. Vilka styrks av respondenternas svar i frågan. Orsaken till 

att detta kan ske är en kombination av organisatoriskt så väl som privata faktorer. 

Digitaliseringen sker snabbare än vad samhället klarar av. Utvecklingen sker innan 

de berörda blir informerade om varför förändringen krävs och hur den kommer 

kunna gynna dem. Vilket gör att dessa känner sig maktlösa och förändringen blir 

påtvingad. Vilket stärker den privata orsaken som är rädsla för förändring i 

kombination mer värderingar och åsikter.  

Det finns en allt för hög teknisk barriär i många sammanhang och för att underlätta 

detta krävs ett mer användarvänligt tänk i den digitala fortgången. 

Vem bär ansvaret för exkluderingen? 

Ansvaret ligger på både organisationer och privatpersoner. 

Organisationer bär ansvaret att utveckla efter faktiska behov, och detta utifrån 

användarnas förutsättningar, i såväl kunskapsnivå som hur deras ideala flöde ser ut. 

Organisationer måste även säkerställa att de implementerar sina förändringar i 

”lagom takt för den tänkta användaren, och här är det viktigt att informera om vad 

och varför de görs. Finns behov bör även utbildning tillgodoses. Organisationer bör 

även ha ansvar för att förse de berörda med någon form av skyddsnät för att 

säkerställa att deras förändringar inte går emot CSR, vilket kan göras genom att dra 

nytta av befintliga resurser så som intern kunskap men också nationella initiativ så 

som Digidel. 

Som privatperson bär du ansvaret att försöka ta del och hänga med i den digitala 

samhällsförändringen och ta emot den hjälp som erbjuds. 
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Även regeringen bär ansvar för att säkerställa att inte digital exkludering medför 

kränkning av yttrandefriheten. 

Hur arbetar organisationer med att inkludering? 

Organisationer arbetar idag med att skapa digitala plattformar, verktyg och system 

för att skapa en enklare tillvaro. Vi befinner oss fortfarande i uppstarten och riktlinjer 

finns därför inte ännu. Medvetenheten kring exkluderingen behöver dock höjas på en 

organisatorisknivå, för att skapa en norm att utveckla för användaren och inte för 

utvecklingens skull. En stor konflikt som finns i nuläget är att många organisationer 

valt att försöka digitalisera sina verksamheter del för del allt eftersom att 

utvecklingen fortgår. 

Problemet blir med detta att för att ändra på dessa system måste det göras på ett 

säkert men också pedagogiskt sätt då komplikationer kan skapa både misstro och oro 

för de som använder systemen. 

7.1 Reflektion 

Då samtliga respondenter ansåg det som intressant och viktigt att ta upp ämnet 

gällande den digitala exkluderingen i samhället vill jag lägga fram argumentet att 

medvetenheten om brister kan vara nyckeln till en lyckad digital samhällsförändring. 

Genom att öppna upp för dialog kring de nuvarande bristerna gällande ansvar, 

implementering och ostyrkta förändringar kan en mer öppen jargong gällande 

feedback och åtgärder tas i kraft. Olika initiativ för att skapa ett digitalt samhälle för 

alla i Sverige finns och dessa kan utvecklas mer genom olika typer av samarbete. 

Att ha de faktiska användarnas behov och åsikter i åtanke vid utvecklande av nya 

digitala plattformar, system och substitut. Kan man förebygga utvecklandet av system 

som kostar mer resurser än vad de drar in. Men att dessutom fånga upp de som har 

tendenserna att kunna falla mellan stolarna innan en känsla av exkludering sker visar 

på ansvarstagande som i sin tur stärker bandet mellan utvecklare, användare och 

organisationer. 
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7.2 Slutsats  

Exkluderingen är ett faktum som uppstått till följd av en iver att ligga i framkant i den 

digitala eran. Detta innebär inte att digitaliseringen är enbart negativ. 

Digitaliseringen uppskattas, effektiviserar och skapar besparingsmöjligheter för såväl 

organisationer som privatpersoner.  

För att få ett stabilt digitalt samhälle krävs det dock att man tar ansvar vid 

implementeringen av digitala förändringar. Detta genom att informera, säkerställa 

utbildning och bemöda sig om att skapa välutformade, pedagogiska gränssnitt som 

motsvarar de faktiska användarnas behov. 

Studien har visat att den största delen av de exkluderade representeras av äldre 

personer, talföljd av bristande kunskap, avsaknad av digitala kommunikationsmedel, 

bristande engagemang eller rädsla. Den exkluderade gruppen består även till stor del 

av nyanlända, genom avsaknad av vägledning och möjligheter till gestaltning på 

hemma hörande språk. Även en del av de exkluderade är människor från alla 

samhällsklasser med en varierad åldersspann som saknar kunskap eller själva tagit 

avstånd till det digitala samhället. 

Viljan att skapa ett digitalt samhälle för alla finns, både från privatpersoner 

organisationer men också från regeringens sida. 

Huruvida man borde lagföra ett juridiskt ansvarstagande på organisationsnivå är i 

nuläget oklart, för att säkerställa detta krävs vidare forskning inom ämnet. 
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7.3 Begränsningar och fortsatt forskning  

Studien är till viss del begränsad genom att den enbart har en typ av organisation och 

dess synvinkel, det vill säga endast en bransch har tagits i beaktan vid denna studie.  

Den empiri som genererats via Digidel ger dock inblick från de som möter de digitalt 

exkluderade och bidrar på så sätt med en bild av den verklighet de möter. 

Åldersspannet kunde varit större bland respondenterna bland privatpersoner. 

Förslag på fortsatt forskning 

• Analysering av myndigheters digitalisering ex. försäkringskassan kontra 

skatteverket. 

• Strategi för att inkludera den äldre generationen till digitalaplatformar 

• Analys av rädslefaktorer som påverkar ”bakåtsträvare 

• Jämföra länders digitaliserings resa 

• Kvantitativ studie för att få mätbara resultat 

• Kostnadsbesparingar vid digitalisering av tjänster 

o Lyckad implementation kontra misslyckad 

o Fysiska tjänster kontra digitala 

• Hur man utformar kundtjänst bäst via digitala medel 

• Vidare utveckling av CSR med kopling på organisationers digitala ansvar 
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I 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor bank: kontorstjänsteman 

 

Vad är din arbetstitel?  

 

Vad är dina huvudsakliga uppgifter på banken? 

 

Vad anser du är de vanligaste behoven era kunder har när de kommer till banken? 

 

Är detta något de skulle kunna göra på egen hand genom era digitala tjänster? 

 

Om ja, vad upplever du är anledningen till att de ändå vänder sig till era fysiska 

kontor? 

 

Tror du att digitaliseringen av eran bank skapar ett hinder för några av era kunder, 

finns det specifika kundgrupp som berörs av dessa? 

 

Vad tror du skulle behöva förändras för att underlätta hanteringen av era digitala 

tjänster för era kunder? 

 

Tror du att banken skulle kunna klara sig helt utan fysiska kontor? 

 

Det finns en grupp i samhället som står utanför på grund av digitaliseringen, vad 

tänker du om det? 

 

Övrigt  



II 
 

Intervjufrågor bank: digitalförvaltare 

 

Hur definierar ni er kundgrupp? 

 

Levererar ni samma tjänster till alla era kundsegment, varför? 

 

När ni utvecklar era digitala tjänster, hur arbetar ni för att möta era kunders behov? 

 

Finns det kunder som exkluderas i och med digitaliseringen av era tjänster? 

 

Om ja, hur arbetar ni för att motarbeta denna exkludering? 

 

Kan era kunder komma med åsikter och förbättringsförslag angående era digitala 

tjänster? 

 

Anser du att ni som organisation tar ert ansvar för att era kunder på ett enkelt och 

smidigt sätt ska kunna nyttja och ta del av era digitala tjänster? 

 

Det finns en grupp i samhället som står utanför på grund av digitaliseringen, vad 

tycker du om det? 

 

Till vilken grad tar ni till vara på era interna kompetenser(de som möter kunderna via 

telefon eller bankkontor) vid utveckling av era digitala tjänster? 

 

Övrigt 

 



III 
 

Intervjufrågor: DigidelCenter 

 

Vad är det ni gör för de som kommer till er? 

 

Vad är det för människor som besöker er? 

 

Vad är det dessa människor behöver hjälp med? 

 

Vad är det som gör att de inte kan göra detta själva? 

 

Vad tror du är anledningen till att ni behöver finnas? 

 

Vad tror du är nyckeln till en god användarupplevelse? 

 

Anser du att digitaliseringen innebär en exkludering av en viss grupp i samhället? 

 

Om ja, varför tror du att detta uppstår? 

 

Vem anser du bär ansvaret för att motarbeta detta? 

 

Övrigt  



IV 
 

Intervjufrågor privatperson gällande digitaliseringen av samhället 

 

Hur gammal är du, och var kommer du ifrån? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Vad är din nuvarande arbetstitel? 

 

Vet du vad en Digital tjänst är, skulle du kunna ge ett exempel? 

 

Använder du digitala tjänster i din vardag, i så fall vad för några? 

 

Använder du digitala tjänster i ditt arbete, i så fall hur sto del av din arbetstid går åt 

för att använda dessa? 

 

Känner du dig bekväm med att använda digitala tjänster? 

 

När känner du dig bekväm med att använda digitala tjänster? 

 

När känner du dig inte bekväm med att använda digitala tjänster? 

 

Tror du att digitaliseringen av tjänster kan skapa hinder eller exkludering av vissa 

människor? 

 

Vilka människor tror du utsätts för exkludering? 



V 
 

 

Vad tror du at det största hindret med digitala tjänster är? 

 

Vem bär ansvaret för att de digitala tjänsterna kan användas? Användaren, 

regeringen, företagen? 

 

Övrigt  

  



VI 
 

Intervjufrågor digitalt brottsoffer Banktjänst: 

 

Hur gammal är du? 

 

Känner du att du har bra dator/telefonvana?  

 

När utsattes du för detta brott? 

 

Hur gick bedragaren till väga? 

 

Kände du någon gång under händelsen någon misstanke om brott? 

 

När förstod du att du blivit utsatt för brott? 

 

Har du blivit varnad/informerad av denna typen av brott innan du utsattes? 

 

Hur mycket pengar blev du av med? 

 

Hur agerade din bank? 

 

Hur agerade polisen? 

 

Tror du att denna typen av brott skulle kunna förebyggas från banken? 

 

Tror du att internetbedragare vänder sig mot någon specifik målgrupp? 



VII 
 

 

Vad har du för tips och tankar till andra som skulle kunna tänkas drabbas för samma 

brott? 

 

Vem anser du ha ansvaret för att denna typen av brott kan genomföras?  

 

Övrigt 

  



VIII 
 

Bilaga 2 

Händelseförlopp bedrägeri 

Hur gick bedragaren till väga? 

Jo jag satt hemma och hade precis ätit lunch och skulle precis ta och 

dricka lite kaffe efter maten, när telefonen ringde. När jag svarade 

så presenterade en ung herre sig och presenterade sig som 

banktjänsteman för min bank. Han visste alltså vilken bank jag 

har. Han frågade om jag var …. Och om jag kunde bekräfta att jag 

var född … och bodde på …  

Vilket stämde, han berättade att de hade fått larmnotis från sina 

system att mitt konto hade råkat ut för bedrägeri och att en stor 

summa pengar hade dragits från mitt konto. Vidare säger han att 

de därför måste gå in och spärra mina konton för att försöka 

avbryta transaktionen. För att göra detta bad han mig att hämta 

min bankdosa.  

Jag blev stressad och rädd och jag förstod inte hur något sånt här 

skulle kunna hända mig. Killen sa att han var tvungen att förbereda 

systemen, och skulle därför få prata med en man som skulle 

förklara vad som skulle hända vidare, ”för att jag skulle känna mig 

lugnad eller trygg” dum som jag är tror jag på dessa män de var 

lugna artiga och just där och då kände jag mig trygg med dem.  

Den första killen kom tillbaka och sa att han hade förberett och att 

jag skulle starta min dosa. Där efter ger han mig en kod jag ska 

mata in i dosan och godkänna. Jag följer hans instruktioner 

godtrogen som jag är och den här lilla svarta saken visar ju bara 

massor av siffror så vad som händer vet jag inte. Efter några 

knapptryck säger han att han lyckats spärra mina konton och att 

jag skulle känna mig lugn och att allt var ordnat. Han sa också att 

jag skulle få vidare information på posten, och att om jag ville följa 

händelseförloppet kunde jag komma in på kontoret. Vi avslutar 

samtalet och jag känner mig lite skärrad men ändå lugnad.  



IX 
 

En stund senare kommer min son förbi som han brukar göra ibland 

när han är i närheten och jobbar. Jag berättar om händelsen för 

min son som genast reagerar starkt. Vi sätter oss vid datorn och vi 

loggar in på min bank. 

Alla mina pengar är borta, min pension, mina sparanden och 

buffert. Det ända som var kvar var 2000kr. De hade väl inte 

samvete att låta mig svälta till dötts. Min son hjälper mig kontakta 

banken som började utreda vart pengarna tagit vägen, och de 

säger att jag måste göra en polisanmälan också. 

Jag skämdes så mycket, jag hade ju hört om detta innan men jag 

trodde ju aldrig att jag skulle gå på något sånt. Det är ju bara 

okunniga som gör det, hade jag tänkt innan. Men de var så 

övertygande, och de fick mig att lita på dem. Kvinnan på polisen sa 

till mig att det inte var något jag skulle skämmas över, hon menade 

på att det är fruktansvärt att någon kan ha hjärta att göra såhär 

mot en äldre kvinna som mig. Hon sa också att det är skrämmande 

vanligt. Ändå kan jag inte hjälpa att skämmas över detta som hänt. 

Banken försökte hjälpa mig, de informerade mig om att pengarna 

flyttats till något de benämnde som en målvakt, och eftersom att 

kontot inte var hos dem kunde de inte bara dra tillbaka pengarna.  

Efter några veckor får jag ett meddelande om att min polisanmälan 

blivit nerlagd, och jag förlorar allt hopp om att någonsin få tillbaka 

mina pengar. Dock så kom det en dag när jag plötsligt blir 

kontaktad av min bank som säger att de lyckats komma i kontakt 

med banken som hade kontot, och att de hade varit villiga att 

samarbeta. De berättade om att pengarna flyttats runt mellan 

massor av konton men att denna andra banken lyckats spåra dem 

då nästan alla konton varit i samma bank. Och de hade fört över 

pengarna till min bank!  

  



X 
 

Jag trodde inte mina öron, jag fick tillbaka mina pengar! Och 

mycket riktigt, när jag ringer och berättar detta för min som så 

kommer han hem till mig och tillsammans tar vi oss en titt, och 

mycket riktigt har jag fått tillbaka mina pengar. Det var den största 

lättnaden jag någonsin känt, måste jag säga. – Anonym  
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