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1. Inledning 

 

Inledningsvis presenteras det ämnesområde vår studie är kopplat till samt problemområde.  

 

 

Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi som mobiltelefoner, datorer och 

internet, har gjort att samhället utvecklats till ett nätverkssamhälle (Castells 2001:519). 

Nätverkssamhället definieras som ett samhälle med infrastruktur av sociala- och medienätverk 

som genomsyrar alla nivåer i samhället (van Dijk 2012:24). Informations- och 

kommunikationsteknologin har gjort det lättare att samla, sprida, lagra och bearbeta 

information (Castells 2001:52). Den digitala tekniken fortsätter ständigt att utvecklas och 

många samhällstjänster övergår till att bli digitala - samhället digitaliseras. Digitaliseringen av 

samhället har bidragit till att offentligheten har demokratiserats. I dag finns fler möjligheter att 

yttra sig i både text och bild, vilket innebär en större förmåga att berika samhällsdebatten 

(Carlsson 2008:14). Kommunikationsteknologin skapar dock även vissa problem. Teknologin 

det berör är integritets-, säkerhets- och förtroende/trovärdighetsfrågor (a.a.). Problem som blir 

tydliga och uppkommer i ett samhälle där snabba förändringar sker,  i detta fall gällande den 

snabba digitala utvecklingen: är att skillnader ökar mellan olika gruppers användning av 

teknologier. För de som är intresserade har det aldrig varit enklare att hitta information, vilket 

resulterat i att flera också ökat sin mediekonsumtion (Carlsson 2018:14f.). Men för de grupper 

av individer som inte är intresserade eller har möjlighet har det aldrig varit så enkelt att kringgå 

information, bli desinformerade eller manipulerade (a.a.) För att kunna hantera den digitala 

tekniken och den mängd information som kommer med den, behöver människor rätt kunskap 

genom så kallad medie- och informationskunnighet. Medie- och informationskunnighet är en 

nyckelkunskap i dagens samhälle och innefattar ett livslångt lärande (Carlsson 2018:17). Den 

digitala utvecklingen av tekniker och tjänster är idag en stor del av vårt samhälle men för de 

människor som inte interagerar med den digitala tekniken, kan det leda till ett digitalt 

utanförskap. Det digitala utanförskapet gör att de människorna inte kan ta del av de produkter 

och tjänster som tekniken erbjuder. Enligt en undersökning av Internetstiftelsen från 2018, 

känner sig människor som inte använder internet dagligen mindre delaktiga i det digitala 

samhället (Davidsson, Palm & Melin Mandre 2018:21). Samma undersökning visar också att 

det framförallt är äldre människor som inte använder internet (a.a.).  
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1.1 Problemformulering 
 

I Sverige är över 18 procent av befolkningen, ca. 1,8 miljoner människor, 65 år eller äldre 

(Lennartsson & Heimerson 2012:95). Till år 2060 förväntas andelen äldre människor ha ökat 

till 25 procent samtidigt som den digitala tekniken ständigt utvecklas (Kylén, Ekström, Haak, 

Elmståhl & Iwarsson 2014:7061). Den svenska regeringen har som mål att Sverige ska bli bäst 

i världen på digitalisering, och att hela befolkningen ska kunna utnyttja den digitala tekniken 

(Digitaliseringskommissionen 2013:9). Många tjänster övergår därför till att bli digitala utan 

något annat alternativ. Enligt en artikel från Lunds universitets forskningsmagasin Fokus 

Forskning, menar tre medieforskare att äldre människor har svårare att ta till sig och använda 

sig av ny teknik, samt att de saknar tillgång till digitala resurser (Malmström 2017). Vilket kan 

leda till att äldre människor halkar efter i den digitala utvecklingen, de kan hamna i ett digitalt 

utanförskap. Det digitala utanförskapet kommer inte att försvinna i takt med nästa generation, 

utan stanna kvar men i olika skepnader. Tekniken utvecklas hela tiden, det kommer ständigt att 

finnas ny teknik som människor förväntas behärska och samma situation kommer att uppstå 

igen (a.a.). Därför behövs en ökad förståelse för seniorers upplevelser och användande av e-

tjänster.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur seniorer upplever användandet av e-tjänster i sin vardag. 

Detta är för att få förståelse för äldre och deras förmåga att anta och använda den digitala 

tekniken. Studien kommer att utgå från teorierna domesticering av medieteknologi och 

diffusion of innovations. Vår strävan är att stärka forskningen kring seniorers upplevelser och 

förhållande till digitaliseringen i samhället. För att besvara studiens syfte har vi två konkreta 

forskningsfrågor.  

Frågeställningar: 

• Hur kan seniorers upplevelser av e-tjänster i vardagen förstås utifrån 

domesticeringsteorins processer?  

• Hur kan seniorer som mottagare förstås av digitala tjänsters utmaningar och potential 

utifrån Rogers teori om innovationsspridning?  
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2. Bakgrund 

 

Under avsnittet presenteras inledande en beskrivning om informations- och 

kommunikationsteknologi och medie- och informationskunnighet. Därefter presenteras de 

begrepp som berörs för att tydliggöra och ge förståelse för studiens innehåll. 

 

 

2.1 Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

 
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är ett samlingsbegrepp för teknisk 

insamling, överföring, lagring, bearbetning och presentation av ljud, bilder och text i stora 

mängder oavsett geografiskt avstånd, exempelvis datorer, mobilteknologi, internet, digitala 

tjänster och digitalt innehåll (Christensen & Aars 2002:9; Ziemba 2016:14). För att förbättra 

välfärden, öka deltagandet i det sociala livet och säkra ekonomiskt tillväxt samt för att uppnå 

offentliga-, affärs- och individuella mål anses IKT som användbart i hela samhället (Ziemba, 

Eisenbardt & Eisenbardt 2016:73).  Eftersom IKT utvecklas kontinuerligt i snabb takt, ökar 

behovet av att ständigt förbättra människors IKT-kunskap (a.a.). De som inte har tillgång till 

IKT eller saknar förmågan att använda den, riskerar att uteslutas från det digitala samhället 

(a.a.). Detta kallas för den digitala klyftan och syftar på gapet mellan de som använder datorer 

och internet, och de som inte gör det (van Dijk 2012:196).  

Den digitala tekniken intar allt fler sektorer i samhället, vilket gör att skillnaden i tillgång och 

användning får allt större betydelse (Bergström 2018:265). En del digitala aktiviteter ger 

exempelvis större chanser i arbetsliv och utbildning än andra, vilket kan påverka individers 

möjligheter till karriär, inkomst och deltagande (a.a.). Den digitala tekniken kan ses som ett 

stöd för att öka medborgarnas kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande 

(Digitaliseringskommissionen 2013:109). Eftersom en del människor inte har tillgång eller kan 

använda den digitala tekniken, ökar risken att dessa individer inte kan nyttja sina demokratiska 

rättigheter fullt ut (Digitaliseringskommissionen 2016:252).   

Orsaken till den digitala klyftan kan bero på tillgången till olika resurser, som är ojämnt 

fördelade i samhället (van Dijk 2012:196). Dessa resurser kan exempelvis vara inkomst och 

utrustning (materiella resurser), tid att använda nya medier (tidsmässiga resurser), inneha 
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tillräcklig teknisk kunskap (mentala resurser), ha sociala nätverk och band som bidrar till att få 

tillgång till den digitala tekniken (sociala resurser), samt status och kulturella belöningar som 

motiverar människor att få tillgång till den digitala tekniken (kulturella resurser) (a.a.). Hur 

dessa resurser fördelas mellan människor beror på ett antal faktorer som ålder, kön, etnicitet, 

intelligens, personlighet, hälsa och funktionshinder (a.a.). Men också ett visst jobb eller yrke, 

en specifik utbildningsnivå, om en individ bor i ett fattigt eller rikt land och vilken roll en 

människa har i hushållet som exempelvis förälder eller barn, make eller fru (a.a.). Alla dessa 

faktorer kan vara relaterade till de tillgångar som människor behöver för att anta ny digital 

teknik (a.a.). 

Enligt van Dijk (2012:197) krävs det fyra olika slags åtkomster för att en individ ska kunna ta 

till sig ny informations- och kommunikationsteknik, dessa är motivation, fysisk eller materiell 

åtkomst, digitala kunskaper och användning. Med motivation menas att en individ måste ha 

motivation för att få åtkomst till ny digital teknik (a.a.). Det är motivationen som påverkar 

beslutet att köpa en dator och nätverksanslutning och lära sig använda dess funktioner (a.a.). 

Fysisk eller materiell åtkomst innebär att individen måste ha tillgång till den digitala tekniken, 

antingen genom att själv skaffa en dator och internetuppkoppling eller får tillgång till den på 

andra sätt (van Dijk 2012:198). Exempelvis genom jobbet, skolan, familj, vänner eller 

offentliga platser (a.a.). Med digitala kunskaper menas att individen behöver ha digitala 

kunskaper för att få åtkomst till IKT (a.a.). Digitala kunskaper är all den kunskap som behövs 

för att kunna använda datorer och internet, kunna söka och välja information, kommunicera och 

använda tekniken för egna ändamål (a.a.). Användning innebär att individen måste använda 

tekniken för att få åtkomst till digital teknik (van Dijk 2012:201). En individ kan vara motiverad 

att använda datorer och internet, ha tillgång till dem fysiskt, inneha de digitala kunskaper som 

är nödvändiga för att använda dem, men har inte någon anledning, tillfälle, skyldighet eller tid, 

eller gör ingen ansträngning för att faktiskt använda dem (a.a.). Det leder till att individen inte 

får åtkomst till IKT (a.a.).  
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2.2 Medie- och informationskunnighet (MIK) 

 
Den svenska regeringen har som mål, att Sveriges befolkning ska kunna använda internet och 

digitala tjänster i sin vardag, oavsett ålder, funktionsnedsättning, kunskapsnivå eller språk 

(Digitaliseringskommissionen 2013:49). För att kunna utnyttja de digitala produkter och 

tjänster som erbjuds krävs det att människor har rätt kunskaper för att använda dem - de måste 

ha medie- och informationskunnighet (MIK).   

Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett paraplybegrepp för de kompetenser som gör 

att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som sker genom olika 

slags medier (Carlsson 2018:31). MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna 

finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa 

innehåll i olika medier (Statens medieråd 2017). Den här kunskapen kan hjälpa människor att 

aktivt delta i medie- och informationskanaler på ett meningsfullt sätt (Wilson, Grizzle, Tuazon, 

Akyempong & Cheung 2011:16). Genom medie- och informationskunnighet kan människor få 

kompetenser som ger dem förmågan att tänka kritiskt, och göra det möjligt för dem att ställa 

krav på tjänster från medier och andra informationsleverantörer (Wilson m.fl. 2011:16). Detta 

ska bidra till en utvecklande miljö som gör det möjligt för medier och andra 

informationsleverantörer att erbjuda tjänster med bra kvalitet (a.a.). 

MIK handlar också om demokratiska principer. Varje människa har rätt till frihet att tänka, tala, 

läsa, skriva och kunna uttrycka sig på olika sätt samt kommunicera med andra (Carlsson 

2018:13). Dessa principer är stadfästa i FN:s deklaration om de universella mänskliga 

rättigheterna. I artikel 19 fastställs var och ens rätt till yttrandefrihet (a.a.). MIK utrustar 

medborgarna med de kunskaper som behövs för att kunna söka och till fullo använda den här 

grundläggande mänskliga rättigheten (Wilson m.fl. 2011:16). I relation till begreppet medie- 

och informationskunnighet används också begreppet digital kompetens (Carlsson 2018:30). 

Digital kompetens omfattar både kunskap om de tekniska färdigheterna att använda digitala 

verktyg och tjänster, samt medie- och informationskunnighet (MIK) som innebär att ha 

kunskaper, förmågor att förstå mediers roll i samhället för att finna, analyser, kritisk värdera 

och skapa information i olika medier och sammanhang (Carlsson 2018:31). Genom att inneha 

digital kompetens kan människor hantera den informations- och kommunikationsteknologi som 

finns i dagens samhälle (van Dijk 2012:199). 
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2.3 Begreppsdefinition av e-tjänster   
 
E-tjänster är en förkortning för elektroniska tjänster (Kvasnicova, Kremenova & Fabus 

2016:193). Begreppet e-tjänster kan variera men enkelt kan e-tjänster beskrivas som en tjänst 

som levereras via internet (Manzoora & Vimarlund 2017:16; Taherdoost, Sahibuddin & 

Jalaliyoon 2015:1068; Kvasnicova m.fl. 2016:193). Det är en tjänst som tillhandahålls 

elektroniskt med hjälp av informations- och kommunikationsteknologin (Kvasnicova m.fl. 

2016:193). Teknologin används för att skapa och konsumera tjänster direkt, utan personlig 

kontakt med företagen. E-tjänster används för att kunna leverera produkter och tjänster effektivt 

(Chuang & Lin 2015:278). E-tjänster kan också beskrivas som en aktivitet eller en serie 

aktiviteter som sker under interaktionen mellan en leverantör och en kund via en elektronisk 

kanal (Taherdoost m.fl. 2015:1068). Begreppet "e-tjänster" används inom flera områden som 

exempelvis e-hälsa, e-utbildning och e-förvaltning (Manzoora & Vimarlund 2017:16). I den 

här studien kommer vi att utgå från användande av e-tjänster som tidigare utfördes traditionellt 

genom att exempelvis besöka banken, betala med kontanter eller handla i en butik. Exempel på 

sådana e-tjänster är e-handel av kläder och produkter, e-handel av mat, betala genom e-fakturor, 

betala med appar, e-kontakt/kommunikation med myndigheter och sjukvård etcetera. 

Tjänster som kan utföras via internet som exempelvis underhållning, shopping, information, 

nyheter och ekonomi, kan erbjuda möjligheter för äldre som kan vara till nytta i det vardagliga 

livet (Bergström 2017:79). Att använda informations- och kommunikationsteknik med 

tillhörande tjänster skulle göra det möjligt för äldre människor att fortsätta leva självständigt i 

sina hem (a.a.).  

 

2.4 Begreppsdefinition av äldre människor 

 
Men vad menas med äldre människor? Detta begrepp har diskuterats eftersom människors 

livslängd har ökat (Lennartsson & Heimerson 2012:95). Med livslängd menas den 

genomsnittliga tid som en viss grupp människor kan förväntas leva (Dehlin & Rundgren 

2000:32). Vissa anser att människor blir gamla vid 50 år andra hävdar 75 år (Komp & Aartsen 

2013:2). Åldrande kan ses ur olika perspektiv: kronologiskt, socialt, psykologiskt eller 

biologiskt (Kylén, Ekström, Haak, Elmståhl & Iwarsson 2014:7061). Dehlin och Rundgren 

(2000:26) beskriver att den kronologiska åldern anger hur många år en människa har levt, från 
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att den föddes men säger inget om funktionsförmågan. Den kronologiska åldern används som 

ett mått av myndigheter för att veta när en människa får börja rösta eller gå i pension (Dehlin 

& Rundgren 2000:26). Den sociala åldern anger en människas roller och positioner och hur de 

förändras under årens lopp, så kallade funktionerna inom sociala system (a.a.). Som till exempel 

att vara skolbarn, vuxen, arbetande eller pensionär. Den psykologiska åldern anger hur en 

person kan anpassa sig till olika krav från omgivningen, intelligens, minne, personlighet och 

inlärningsförmåga påverkas när människor åldras. Medan den biologiska åldern handlar om 

prestationsförmågan eller funktionsförmågan i olika avseenden, och hur den står i relation till 

livslängden. Exempelvis är funktionen hos kroppens olika organ ett mått på den biologiska 

åldern (a.a.).  

Dessa perspektiv ses och upplevs olika från person till person eftersom människor åldras i olika 

takt, beroende på deras gener och miljön runtomkring (Lennartsson & Heimerson 2012:96). 

Men begreppet “äldre” används vanligen om personer från pensionsåldern och uppåt 

(Kunskapsguiden u.å.). I verkligheten varierar pensionsåldern, även om normen fortfarande är 

65 år för pensionering (Lennartsson & Heimerson 2012:96). Människans liv efter 

pensioneringen kan också delas upp i två olika faser: tredje åldern och fjärde åldern (Karp, 

Agahi, Lennartsson, Lagergren & Wånell 2013:6). Uttrycken myntades av den brittiska 

sociologen Peter Laslett, och ingår i hans uppdelning av människans livsförlopp (a.a.). Med den 

tredje åldern menas den perioden en pensionär präglas av en arbetsfri ekonomisk grundtrygghet, 

utan några stora begränsningar av aktiviteter på grund av ohälsa och funktionsnedsättning. Den 

fjärde åldern präglas av sjukdomar och funktionsnedsättningar som sätter gränser för vad 

människan kan göra och orkar med. Människan blir återigen beroende av andra (Karp m.fl. 

2013:6; Higgs & Gilleard 2014:12). I den här studien kommer vi att utgå från begreppet att 

äldre människor är personer från 65 år och uppåt, intervjupersonerna i studien tillhör den så 

kallade ”tredje åldern” eftersom de är aktiva pensionärer utan större begränsningar.    
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3. Tidigare forskning 

 

Efter genomgången av studiens bakgrund och relevanta begrepp ges här en inblick i tidigare 

forskning som står i förhållande till vår undersökning. 

 

Många äldre människor äger idag en dator, surfplatta eller en smartphone som de använder till 

olika syften. Bland annat för att hålla kontakt med vänner och familj men också för nöje och 

underhållning samt för att kunna kommunicera med exempelvis sin bank eller läkare 

(Christensen & Nybro Petersen 2017:3). Medieforskaren Lie (2017:41) visar i sin kvalitativa 

studie om internet och sociala mediers betydelse för äldres vardag, att internet och sociala 

medier framförallt används för att kommunicera med vänner och familj, få information om 

viktiga frågor samt att det sparar tid i kommunikationen i samband med företag och 

samhällsengagemang. IKT kan även vara användbart ur ett hälsoperspektiv, vilket diskuteras i 

Christensens (2017:9) kvalitativa intervjustudie om hur medierna agerar som källa för 

information i hälsa, mat och träning för att hålla sig hälsosam i slutet av livet. 

Domesticeringsforskningen handlar om att undersöka hur teknologier införlivas i vardagen, 

med fokus på hur de blir en del av människor vardag (Haddon 2016:20). Tidigare forskning 

inom domesticering om äldres användning av e-tjänster, visar bland annat att äldre människor 

använder e-tjänster för att utföra olika ärenden som att köpa varor genom e-handel, utföra 

bankärenden, självstudier, hitta information, hålla kontakten med familjer och vänner via 

exempelvis e-post eller appar. Utföra bankärenden var den vanligaste tjänsten som användes på 

nätet (Hodge, Carson, Carson, Newman & Garrett 2017:473). Även i Olsson, Samuelsson och 

Viscovis (2019:52) kvantitativa studie om svenska pensionärers online-repertoar i vardagen 

visar att användandet av internetbanken tillsammans med nyhetskonsumtion och 

prisjämförelse, är de vanligaste aktiviteterna som äldre människor använder e-tjänster och 

internet till. 

Utmaningarna med IKT och äldre diskuteras i den kvalitativa studien om hur äldre människor 

ser på sina egna digitala färdigheter i jämförelse med andra av Quan-Haase, Williams, Kicevski, 

Elueze och Wellman (2018:1219). Det handlar om att äldre ska ha tid att lära sig, vilket inte 

alla har eftersom de ägnar sig åt andra aktiviteter på dagarna. Men det måste också finnas ett 

värde i att lägga ner tid på att lära sig IKT. Vidare diskuteras att äldre som använt IKT när de 
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arbetade fortsätter använda dessa när de blir pensionärer (Quan-Haase m.fl. 2018:1219). För att 

lära sig och utveckla sina digitala skickligheter var nyfikenhet på tekniken en motivation, och 

att tekniken kunde komma till nytta i vardagen som till exempel betala räkningar, hålla 

kontakten med vänner m.m. (a.a.). En del äldre människor känner tvång för att lära och använda 

sig av IKT (Quan-Haase, Martin & Schreurs 2016:701). Ofta kommer pressen från 

familjemedlemmar exempelvis barnen, systerdotter, brorsbarn eller barnbarnen. Känslan av 

tvång är inte alltid negativ, istället motiverar den till nya kunskaper om digital teknik (a.a.). 

Även Givskov (2018:60) skriver att det finns ett tryck hos äldre att ständigt försöka lära och 

anpassa sig till nya tekniker, men att den inte alltid upplevs som positiv utan jobbigt och 

negativt.  

Äldre människor tenderar att vända sig till folk i sin närhet för att få hjälp att lära sig digitala 

medier, istället för att fråga professionella experter (Olsson & Viscovi 2018:325). Dessa icke-

experter kallar Olsson och Viscovi (2108) för “varma experter”. Begrepp “varma experter” 

myntades av medieforskaren Maria Bakardjieva (2005) i sin bok Internet Society: The Internet 

in Everyday Life, som syftar på att “varma experter” är en expert på internet/ datateknik 

antingen som professionell utövare eller anses vara expert i jämförelse med andra som är 

mindre kunniga. Dessa icke-professionella “experter” spelar en viktig roll när det gäller att 

informera och hjälpa oerfarna användare med tekniken och internetanslutningar, och dem har 

ofta ett nära förhållande till varandra (a.a.). De “varma experterna” är viktiga för att få folk att 

börja använda IKT, och hjälpa dem att känna sig bekväma med den nya digitala världen som 

växer fram via internet (Olsson & Viscovi 2018:325). I första hand är barnen och den egna 

partnern som får agera “varma experter”, följt av barnbarn och vänner. Dessa “varma experter” 

blir oftast involverade i det mesta när det gäller digital teknik. Från att köpa och installera digital 

teknik, till att ladda ner appar och program och lära ut hur man använder tekniken samt hjälpa 

till att lösa tekniska problem när de uppstår (a.a.). En del äldre människor har tidigare 

erfarenheter av att använda IKT från sitt arbetsliv, andra går kurser för att få kunskapen om hur 

tekniken ska användas. Människor som använt digital teknik tidigare i arbetslivet, fortsätter att 

använda och utveckla sina kunskaper efter att de pensionerats (Barnard, Bradley, Hodgson & 

Lloyd 2013:1720). 

En annan studie av Olsson, Samuelsson och Viscovi (2019:68) visar att äldre personer använder 

sig av digital teknik men att tillgången till IKT skiljer sig över deras livscykel, beroende på 

deras ekonomiska, sociala och kognitiva resurser. Vid pensionering minskar inkomsten och en 

livspartner som går bort betyder också ekonomisk förlust, men också social förlust (a.a.). Med 



 10 

ökad ålder krymper det sociala nätverket på grund av att vänner försvinner, och minskad fysisk 

aktivitet kan göra det svårt att delta i klubbar eller föreningar. En annan konsekvens av att bli 

äldre är att den kognitiva förmågan försämras och därmed också förmågan att tänka och 

resonera logiskt. Eftersom IKT ständigt utvecklas och måste bytas ut måste också kunskapen 

uppdateras, vilket kan försvåra för äldre människor eftersom deras olika resurser minskar med 

åldern (Olsson & Viscovi 2019:68). Bara för att en människa klarar av tekniken vid 65 års ålder, 

behöver inte det betyda att personen klarar av att hantera tekniken vid 85 eller 95 års ålder. 

Äldre människors minskade resurser kan därmed öka risken för digitalt utanförskap (a.a.). 

Medieprofessor Bergström (2017:80) menar att dagens digitala klyfta först och främst finns 

mellan yngre och äldre pensionärer, och inte i stor utsträckning mellan pensionärer och andra 

människor. 

Sammanfattningsvis ger tidigare forskning förståelse för hur äldre antar och använder digital 

teknik och e-tjänster i sin vardag. Äldre människor äger ofta någon form av digital teknik som 

de används ofta för att kommunicera, nöje och få information. För att få äldre människor att 

använda digital teknik och tjänster måste det finnas en nyfikenhet, värde och ett behov av att 

lära sig. Ofta vänder sig äldre människor till personer i sin närhet för att få hjälp med tekniken, 

dessa personer kallas för “varma experter”. Vilken tillgång äldre människor har till digital 

teknik skiljer sig över deras livscykel, oftast beroende på stigande ålder. Därför finns den 

digitala klyftan först och främst mellan yngre och äldre pensionärer. Vår studie ämnar komma 

med ny forskning som stärker den redan befintliga. Med utgångspunkt i informations- och 

kommunikationsteknologin med inriktning på e-tjänster, kan uppsatsen bidra till mer förståelse 

för äldre och deras förmåga att anta och använda den digitala tekniken.      
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4. Teori 

 
I följande del presenteras teorierna diffusion of innovation och domesticering som är valda 

för studien och kommer att användas till att analysera det empiriska materialet. 

 

 

 

4.1 Diffusion of innovation 
 

Diffusionsforskningen tog fart under 1940 och 1950-talet. 1962 kom professor Everett M. 

Rogers ut med sin bok Diffusion of innovation, hans främsta motiv var att beskriva 

spridningsmodellen som en generell process samt föra egna tankar till forskningsområdet 

(Rogers 2003:39). Everett M. Rogers är professor inom Communication and Journalism at the 

University of New Mexico (Rogers 2003:551). 

 

Men redan så tidigt som under 1900-talets början myntades ordet diffusion (spridning) av 

fransmannen och sociologen Gabriel Tarde. Han observerade vissa former av 

innovationsspridning i samhället. År 1903 publicerade han boken The laws of Imitation. Tarde 

var tidig i sitt innovationstänkande, begreppet ”imitation”  menade Tarde att ta emot/ acceptera 

en innovation, som idag inom Rogers teori kallas för adoption. Det var även Tarde som genom 

sina studier identifierade att ta beslutet för att ta emot/ acceptera (adoption) en innovation ofta 

följer en S-kurva över tid. (Rogers 2003:41). Han observerade att det som gör att en S-kurva 

”tar fart” är när opinionsledare i ett socialt system börjar använda den nya innovationen, då 

följer många efter (a.a.). 

 

Forskning om innovationspridning är kopplad till kommunikationsforskning men initialt 

användes den inom andra akademiska forskningsområden som till exempel skolor, antropologi, 

sociologi, folkhälsa, geografi, marknadsföring och politisk forskning (Rogers 2003:47f.). Ett 

exempel var professor Torsten Hägerstrand från Lunds universitet, som använde teorin om 

innovationsspridning inom geografi. Hägerstrand skapade en modell som handlade om hur det 

geografiska avståndet påverkar innovationers spridning (Rogers 2003:90). 

 

Diffusion of Innovation teorin används vid studier för att försöka förklara hur, varför och i 

vilken omfattning nya idéer och teknologier sprids. Rogers uppfattning om 
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innovationsspridning är att en innovation sprids genom att den kommuniceras via en viss kanal 

över tid, bestående av individer eller organisationer som ingår i ett socialt system (Rogers, 

2003:5f.). Ett socialt system definieras som enheter som är relaterade till varandra genom att 

lösa problem och nå gemensamma mål. De som ingår i systemet kan vara individer, informella 

grupper eller organisationer. Normer är viktiga inom det sociala systemet och definieras som 

etablerade beteendemönster hos medlemmarna i systemet (Rogers 2003:23f.) 

 

Enligt teorin handlar ett beslut om att bestämma sig för att ta emot något, som ett bästa alternativ 

används innovationen fullt ut. Motsatsen är att avslå innovationen vilket menas att inte 

acceptera och ta emot innovationen. Inom forskning om spridning har det fokuserats på olika 

områden, några av dem handlar om hur egenskaperna hos individer gör att de antar 

innovationen. Det handlar även om vilka konsekvenser individer och samhälle kan anta 

gällande en innovation och vilka kommunikationskanaler som används i processen att ta till sig 

innovationen (Rogers 2003:168). Innovationen, kommunikationskanaler, tid och ett socialt 

system är fyra aspekter som anses påverka spridningen av en ny idé. Processen antas bygga på 

mänsklig interaktion, informationen går genom olika nätverk. En individ kan avvisa en 

innovation när som helst under processen. Den individuella adoptionsprocessen består av fem 

steg: medvetenhet, intresse, utvärdering, implementering och adoption/ bekräftelse. Processen 

pågår från att individen har kännedom om innovationen till att de skapar sig en uppfattning om 

de ska acceptera innovationen eller inte. De är flera olika val och händelser över tid som ingår 

i processen som slutligen leder fram till att antingen anta eller avslå, genom att implementera 

innovationen bekräftas beslutet (Rogers 2003:169f.). 

 

Alla individer i ett socialt system tar inte emot en ny innovation samtidigt, det sker över tid i 

olika skeden. Rogers beskriver individerna utefter beslutskategorier som är avgörande för om 

en person väljer att ta till sig innovationen eller inte (Rogers 2003:267).  De fem kategorierna 

är innovatörer, tidiga adoptörer/brukare, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrare. 

Adoptionsprocessen ser olika ut för de olika karaktärsdragen beroende på vem användaren är 

och deras personlighet.  

Innovatörerna, de ses som mer äventyrliga, är ofta de som först tar sig an en ny innovation. De 

är mer äventyrliga och riskfyllda. De har ofta mer pengar än andra kategorier och de innehar en 

viktig roll i adoptionsprocessen då de är mer villiga att våga sig på innovationer som andra inte 

har testat.  
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Tidiga adoptörer/ brukare, de är lite mer försiktiga än innovatörerna men är ändå inte långt 

efter innovatörerna att anta en ny innovation. De tidiga adoptörerna  ses ofta som en förebild 

av de övriga kategorierna, de ger ofta råd och information om en innovation.  

Tidig majoritet, de accepterar en innovation precis innan flertalet medlemmar i ett socialt 

system. Deras beslutsperiod är något längre än övriga kategorier, de låter gärna andra testa 

produkten innan. 

Sen majoritet, de accepterar en innovation precis efter flertalet medlemmar, när majoriteten har 

accepterat innovationen. De har en mer skeptisk och försiktig framtoning. 

Eftersläntrare, de är sist med att acceptera en innovation, de väntar tills en innovation blivit 

vanligt förekommande på marknaden. (Rogers 2003:282ff.). 

 

Vidare menar Rogers (2003:15) att det finns fem faktorer som hjälper till och förklarar de olika 

stegen i processen hur individer uppfattar en innovation innan den accepteras. En del 

innovationer accepteras omgående medans vissa tar flera år. Faktorerna  är relativa fördelar, 

kompatibilitet, komplexitet, testbarhet och observationsmöjlighet. 

Relativa fördelar (relative advantage) står för hur mycket bättre individen upplever den nya 

innovationen är i jämförelse mot den som ersätts. De förväntade relativa fördelar av en 

innovation kan komma att mätas i ekonomiska aspekter, andra aspekter som också anses viktiga 

är bekvämlighet, tillfresställelse och social prestige. 

Kompatibilite (compability) är i vilken utsträckning innovationen uppfattas överensstämma 

med redan befintliga värderingar, tidigare erfarenhet och behov som hos potentiella individer. 

En innovation som inte passar ihop med de värderingar och normer som finns inom ett socialt 

system tar det längre tid för innan det kommer att accepteras. 

Komplexitet (complexity) handlar om i vilken omfattning en innovation uppfattas svår att förstå 

och använda. Innovationer som är enkla att förstå är lättare att ta till sig än de som är mer 

komplexa. Exempelvis om en ny e-tjänst upplevs enkel och smidig av seniorer att använda kan 

det vara avgörande om tjänsten kommer att accepteras eller inte. 

Testbarhet (trialability) handlar om hur väl en innovation kan experimenteras av tänkbara 

användare. Innovationer som först prövas tenderar generellt att accepteras snabbare än de som 

inte testas. 

Observationsmöjlighet (observability) är i vilken omfattning resultaten av en innovation är 

synliga och tillgängliga att observeras av andra. Möjlighet till att observera och se hur andra 

använder exempelvis nya e-tjänster ökar chanserna till att själv ta till sig tekniken (a.a.). 
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Rogers teori om spridningsprocessen av teknologiska innovationer utgör därigenom ett 

användbart perspektiv vid teoretiseringen om hur seniorer som mottagare upplever digitala 

tjänsters utmaningar och potential av innovationer i form av e-tjänster. Således genom att 

försöka tolka processen hur seniorer som mottagare upplever teknologiska innovationer som 

träder in i det sociala sammanhang de ingår i (Rogers 2003:104).  

 

4.2 Domesticering 

 
Roger Silverstone anses vara en av de första som hänvisade till begreppet domesticering. Han 

framförde under 1990-talet en samling av empiriska studier gällande information- och 

kommunikationsteknologi (IKT) i hemmet (Haddon 2007:26). Roger Silverstone var professor 

inom Media and Communication at the London School of Economics and Political Science 

(Berker m.fl. 2006:xi). Domesticeringsperspektivets utveckling skedde till en början under 

1980-talet i England inom antropologiska studier och konsumtionsstudier. Inom de båda 

perspektiven studerades hur varor och ägodelar träder in i våra liv och vilka symbolisk mening 

som tillskrivs dem, relaterat till användande (Haddon 2011:312). När perspektivet tillämpades 

på IKT, var det en ytterligare en drivkraft till att utveckla ramverket relaterat till ett 

mediestudier. Domesticeringens ramverk framträdde i början av 1990-talet (a.a.). 

Domesticeringsperspektivet betraktade de processer som individer genomgår när de tar emot 

och använder ny informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och den roll dessa tekniker 

kan betyda i deras vardagsliv. Till en början syftade begreppet ”domesticering” till att ”tämja 

det vilda”, domesticeringsstudier inom IKT undersöker hur ny teknologi ”tämjs” och blir en del 

av människors hem och vardagliga rutiner (Haddon 2011:312).  

 

Inom domesticeringen ingår fyra processer vilka är införskaffande, integrering, objektifiering 

samt omvandling, som undersöker hur IKT blir en del av individers liv.   

 

Införskaffande (appropriation) är den process som beskriver hur användare förhandlar och 

värdesätter och som gör att teknologins förvärvs.  

Integrering (incorporation) handlar om hur teknologin är placerad i hemmet eller integrerad 

med individen då nu mycket IKT är bärbara. 

Objektifiering (objectification) uppmärksammar hur teknologi används tidsmässigt, hur den 

struktureras och planeras in i vanliga rutiner. 
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Omvandling (conversion) behandlar hur teknologin används som del av vår identitet och hur 

presenterar oss själva till andra, det kan vara till exempel hur vi pratar och visar för andra att vi 

använder teknologier (Haddon 2011:312f.). 

 

Miljön är ofta hushållen, där nya teknologier slutligen blir en del av familjen precis som djur 

som har tämjts till husdjur, en symbolisk nivå av domesticeringsprocessen (Berker m.fl. 

2006:2). När information och kommunikationsteknologi (IKT) används kan teknologin förstås 

med hjälp av domesticering genom att beskriva och analysera medieteknologins acceptans, 

motstånd och användande. (Berker m.fl. 2006:1f.). När teknologin inte längre anses 

problematisk eller utmanande är domesticeringsprocessen av teknologin en framgång. 

Teknologin ses då istället som ett pålitligt, bekvämt och användbart verktyg (Berker m.fl. 

2006:3). Telefonen, radion och tv är exempel på teknologier som har domesticerats, det är inte 

längre något magisk över dem utan de har blivit en vanesak. Domesticeringsprosessen av 

teknologier blir sällan helt komplett, processen sker genom ständig förhandling, då 

förutsättningar och behov förändras (a.a.).  

 

Det är en svår uppgift att beskriva hur användare upplever teknologins utmaningar och 

potential, hur det påverkar över tid i vårt dagliga liv. Teknologin blir tillslut “vanlig” och 

riskerar att få för lite uppmärksamhet från akademiker, forskare och beslutsfattare. En 

signifikant del av IKT är att användare antar teknologin som ett verktyg till att kommunicera, 

informera, hålla sig uppkopplade samt underhållning. Det andra alternativet är att de väljer att 

inte anta teknologin. I en studie om att var femte äldre står utan digital teknik påvisar forskarna 

hur den digitala världen är mer föränderlig än bokstäver på papper. Elektroniska enheter har 

begränsad livstid, program måste uppdateras, operativsystem bytas ut, gränssnitt skiftar och 

helt nya saker introduceras kontinuerligt. För att hålla takten med detta, ställer det krav på 

användarna att upprätthålla kunskaper (Viscovi, Olsson & Samuelsson 2017). 

 

Teknologin har förändrats mycket, från fristående enheter som exempelvis telefonen, cd-skivor 

och video till idag med ständigt tillgänglig internetuppkoppling via datorer och mobiler. 

Utbredningen av internet och mobiltelefoner indikerar båda på att teknologin och ändamålet 

inte används som förväntat av utvecklare och leverantörer. I denna process har användarna haft 

en avgörande roll. Exempelvis har tekniken förflyttas till att vara mer ”osynlig”, tekniken är 

ständigt närvarande och intelligent. Genom att tekniken är liten, kompatibel och billiga blir den 

också inbäddad i både vår miljö och vardagliga föremål. Att tekniken försvinner fysiskt innebär 



 16 

inte det samma som ett psykologiskt försvinnande, inom domesticeringen utgör detta en aspekt 

med fråga om hur individer reagerar till denna utveckling. Genom dessa teknologiska processer 

behöver forskare inom domesticering framöver tänka om flera gånger gällande användarnas 

förståelse och tekniken (Berker m.fl. 2006:14.). Att förstå förändringar som sker i vårt moderna 

samhälle och att människor blir allt mer beroende av information- och 

kommunikationsteknologier utgör en utmaning för domesticeringsforskningen i framtiden 

(Berker m.fl. 2006:15).  

 

Fram till mitten av 1980-talet användes främst Rogers teori om diffusion of innovation när 

forskning om innovationsspridning gjordes. Forskning om innovationsspridning fokuserar på 

antagandet av tekniska innovationer genom individer och spridning av innovation inom ett 

socialt system. Antagandet är enligt Rogers tänkt som en "innovationsbeslutsprocess" (Berker 

m.fl. 2006:5).  Domesticeringsperspektiv ger möjligheterna att övervinna några av bristerna i 

Rogers diffusion av innovation (a.a.). Domesticeringsperspektivet ger också ett alternativ till 

en annan förutbestämdhet vad gäller teknologier som råder inom medie- och 

kommunikationsstudier, genom att decentralisera medietekniken när den analyseras fås en 

bättre förståelse för på vilket sätt processen medieteknologi och vardagen är sammanvävda med 

varandra. Det räcker inte med att modernisera mediestudierna genom att byta ut fokus från tv 

till internet, utan att förstå vad ny och gammal media har för gemensamt symbolisk värde i  

vardagen för att bättre förstå hur vi människor lever med teknologin (Morley 2006:29) 

Domesticeringsperspektivet ger forskningen inom medie- och teknologi som används inom en 

kontext relevans för processen av media konsumtion, som handlar om dagliga rutiner, social 

samhörighet och liknande frågor. Den tidigare aktive ”tv-tittaren” är  nu den aktive 

”teknikanvändaren”, båda är numera aktiva medie-konsumenter som innebär ett generellt 

bredare medieanvändande. Detta skifte betonas av de kvalitativa forskningsmetoder som 

används vid forskning om IKT-konsumtion i vardagen (Berker m.fl. 2006:5).    

 

Det är således genom att kombinera  Rogers teori om innovationsspridning och de processer 

hur teknologiska innovationer antas av seniorer som mottagare samt 

domesticeringsperspektivet hur seniorer upplever e-tjänster i sin vardag. Teorierna ska sättas i 

relation till studiens resultat, för att tolka och försöka förstå det empiriska materialet i vår 

undersökning.  
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5. Metod 

 

Under metodavsnittet tar vi upp om studiens metodologiska utgångspunkt, datainsamling, 

urval, avgränsning samt intervju-och analysstrategier för att ge en översikt över studiens 

tillvägagångssätt. Slutligen diskuteras metodvalen i en metoddiskussion. 

 

 

5.1 Metodologi 

 
I kvalitativa studier är generellt fenomenologi en term som gör anspråk på ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv, samt beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 

den är (Kvale & Brinkmann 2014:44). Fenomenologins grundare var filosofen Edmund 

Husserl, hans ursprungliga ämnen inom traditionen var medvetandet, upplevelsen och den 

mänskliga livsvärlden och kom senare att utvecklas som existentiell filosofi av Martin 

Heidegger (a.a.). Fenomenologin har genom att fokusera på innebörden i 

undersökningspersonernas livsvärld till stor del bidragit till att klargöra formen av förståelse i 

en kvalitativ forskningsintervju. Genom Alfred Schütz och Berger & Luckmann förmedlades 

fenomenologin vidare till sociologin (a.a.).  

 

Genom att använda oss av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv studeras hur och om sociala 

fenomen är socialt konstruerade och skapade (Alvesson & Sköldberg 2017:28). Att utgå från 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i analysen syftar till att synliggöra hur de äldre 

begripliggör samhälleliga fenomen och konstruktioner, hur de skapar mening och upplever e-

tjänster i samhället. Socialkonstruktivismens synsätt är att verkligheten betraktas som något 

subjektivt och att all kunskap är relaterad till våra sociala konstruktioner, det vill säga att 

individen i en process av lärande uppfattar och formar sin sociala verklighet samt sin syn på 

omvärlden (Berger & Luckmann 1979). 

 

Berger och Luckmann har i sin bok Kunskapssociologi (1979) sammanfört två polära 

ståndpunkter genom att i sin socialkonstruktivism förklara betoning på individen och de sociala 

fakta medan institutionerna kvarstår som sekundära (Berger & Luckmann 1979:27). De polära 

ståndpunkterna är det objektiva makroförhållandet och subjektiva mikroförhållandet som 
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Durkheim och Weber var oense om (Alvesson & Sköldberg 2017:41). Durkheim menade att 

fakta måste betraktas som sociala ting medan Weber ansåg att det subjektiva innehållet i sociala 

handlingar måste vara det centrala (Berger & Luckmann 1979:27). Verkligheten består inte 

enbart av materiella objekt utan även idéer och diskurser om dessa är verkliga och kan ha 

orsaksmässiga (kausala) effekter (Alvesson & Sköldberg 2017:65). Inom 

socialkonstruktionismen är alltid medvetandet intentionellt, det betyder att det alltid finns en 

intention eller inriktning på något objekt. Vardagsvärlden tas inte bara för given som verklighet 

av samhällets medlemmar, verkligheten upplevs också för oss på olika sätt (Berger & 

Luckmann 1979:31f.). All mänsklig aktivitet kan bli vanemässig (habitualization), en handling 

som upprepas i ett mönster kan med tiden upprepas med mindre ansträngning. Detta omfattar 

både icke-sociala som sociala aktiviteter. Även den ensamma individen förvandlar sina 

handlingar till vanemässiga handlingar, exempelvis varje morgon återupptar samma 

rutinmässiga frukost procedurer med en kopp kaffe och morgontidningen. Vanemässighet för 

med sig den viktiga psykologiska fördelen att antalet alternativ minskar (Berger & Luckmann 

1979:69). Dessa vanemässiga processer föregår all institutionalisering och kan uppkomma där 

det förekommer en ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar av olika aktörer. 

Institutionerna är tillgängliga för den sociala grupp av medlemmar det är frågan om (Berger & 

Luckmann 1979:69ff.). Exempelvis regeringen som institution som frambringar digitalisering 

i samhället, ger möjlighet att hantera digitala tjänster på ett specifikt sätt. Genom beslut om 

utveckling och implementering av digitala tjänster och verktyg i samhället. 

 

Till analysen utgår tolkningen från ett hermeneutiskt synsätt och tillvägagångssätt. Tolkning är 

att begripa och förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs till texten 

(Esaiasson m.fl. 2017:226). Tolkningen måste göras på ett transparent, hederligt och gärna 

generöst sätt. Med generöst menas att man ska utgå från att texten hävdar en position som är 

värd att ta på allvar (Esaiasson m.fl. 2017:228). 

 

 

5.2 Datainsamling 

 
Till den här studien har vi valt en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer. Genom 

fokusgrupper sker insamling av empiri genom diskussion  mellan individerna i gruppen inom 

en kontext. När studiens syfte handlar om någon form av mänsklig erfarenhet är valet att välja 

en kvalitativ metod ytterligare ett argument (Kvale & Brinkmann 2014:142). Vårt syfte är inte 
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att få generaliserbara resultat, syftet med studien är att undersöka hur seniorer upplever 

användande av e-tjänster i sin vardag och hur de förhåller sig till den tekniska utvecklingen i 

samhället. Att säga att den kvalitativa forskningsintervjun innebär att samtalspersonerna fritt 

kan möta varandra opåverkad av kontexten som ett slags neutralt medium är missvisande, Kvale 

& Brinkmann (2014:122) hänvisar till hur Michael Foucault uttryckte att den kvalitativa 

intervjun är en “självteknologi” som på ett specifikt sätt konstruerar individers identitet och 

subjektiviteter.  

Fokusgruppsintervjuer karaktäriseras av en nondirektiv intervjustil med huvudsyfte att få fram 

en större samling synpunkter på ämnet som står i fokus för gruppen (Kvale & Brinkmann 

2014:191). Fler reflektioner och bredare impulser är fördelar med att använda sig av 

fokusgrupper, samt att intervjuarens styrande roll minskar i jämförelse med rollen i en 

samtalsintervju. Fokusgruppsintervjuer handlar mer om att utforska förekomst av olika 

förhållningssätt och öka förståelsen för olika resonemang (Esaiasson m.fl. 2017:330 f.). En 

nackdel som kan förekomma med gruppintervjuer är uppkomst av negativt  gruppbeteende, 

exempelvis att någon i gruppen dominerar över de andra eller normer avspeglas om vilka 

synpunkter som kan eller inte kan sägas (Esaiasson m.fl. 2017:335). För att alla skulle få 

komma till tals frågade vi om någon annan hade något att tillägga innan vi gick vidare, ibland 

vände vi oss direkt till en person och frågade vad de hade för tanke om frågan etcetera. För att 

alla skulle få komma till tals och för att få en öppen och ärlig ton i samtalsdiskussionen. När 

samtalsämnena tenderade att tappa fokus från ämnet fick vi hjälpa till att styra samtalen tillbaka 

till ämnet. 

 

5.3 Urval och avgränsningar 

 
Studien har avgränsats till att omfatta äldre män och kvinnor över 65 år men inte de allra äldsta 

som står under äldreomsorg. Valet av åldersperioden är relaterat till  den så kallade tredje 

åldern, det innebär att pensionärstillvaron präglas av en arbetsfri ekonomisk grundtrygghet utan 

nämnvärda begränsningar av aktiviteter på grund av ohälsa och funktionsnedsättning. Av etiska 

skäl väljer vi att inte inkludera de allra äldsta människorna, de faller under den så kallade fjärde 

åldern då sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser för vad äldre kan göra och orka 

med samt att de ofta blir beroende av andra människor (Karp m.fl. 2013). Urvalet av 

informanter till fokusgruppsintervjuerna skedde genom snöbollsurval, det är en teknik där de 

analysenheter vi får tag i kan hjälpa oss att hitta andra, som i sin tur kan hitta ytterligare och så 

vidare (Esaiasson m.fl. 2017:190). Intervjuforskning är genomsyrad av etiska frågor. Genom 
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att i förväg tänka igenom värderingar och etiska dilemma som kan uppstå under intervjun är 

det ett sätt att minimera att etiska problem uppkommer samt följa etiska riktlinjer (Kvale & 

Brinkmann 2014:99f.).  I den här studien har vi följt den europeiska kodexen för forskningens 

integritet, hämtad från Vetenskapsrådet. Den innefattar principer om god forskningssed enligt 

tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet i hantering av de praktiska, etiska och 

intellektuella problem vilka är förenade med studien (ALLEA 2018). Genom ett skrivet 

dokument fick respondenterna ta del av informationen om etiska riktlinjerna och ge sitt 

samtycke innan gruppintervjuer genomfördes.  

 

 

5.4 Genomförande av intervjuer 

 

Fokusgruppintervjuerna genomfördes av oss tillsammans, de tre fokusgrupperna bestod av tre 

till fem informanter vardera. Intervjuformen vi använde var en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, det innebär att vi söker få beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld. Att 

förstå och tolka de beskrivna fenomenens mening av seniorernas upplevelser. De öppna 

fenomenologiska förhållningssättet omfattas av olika teman och förslag till frågor som kan 

förändras under intervjun beroende på vilka svar och historier som berättas (Kvale & 

Brinkmann 2014:165f.). Vi inledde intervjuerna med en orientering, en kort förklaring om 

ämnet och studiens syfte samt att vi ämnade spela in under intervjun för att sedan ordagrant 

kunna skriva ner intervjun som en text (Kvale & Brinkmann 2014:170). Informanterna 

informerades om att texten kommer att bearbetas och analyseras av oss endast samt att 

deltagandet var helt frivilligt och de hade möjlighet att när som helst avbryta ditt deltagande 

utan någon förklaring. Intervjupersonerna gavs tillfälle att ställa frågor, därefter fick de ta del 

av informationen om etiska riktlinjerna och ge sitt samtycke till gruppintervjun. Varje 

intervjutillfälle tog mellan fyrtio och femtio minuter. Frågorna var formade utefter en 

intervjuguide med tematisering och ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta 

kunskapen och intervjun som kontext (Kvale & Brinkmann 2014:144). Med det menas att den 

kvalitativa forskningen framställs som kontextuell, att fenomen endast kan förstås i sitt 

sammanhang (Kvale & Brinkmann 2014:119). Vi diskuterade och planerade upplägget av 

intervjuerna genom att använda oss av tematisering som utgår från nyckeldelarna “varför”, 

“vad” och “hur”. Med de delarna avsågs att inför intervjuerna klargöra vad syftet med 

forskningen innefattar, en teoretisk förståelse av de fenomen som vi studerar, således 
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förkunskaper om ämnet samt vilka kunskaper och tekniker som är lämpligast till vår studie 

(Kvale & Brinkmann 2014:147f.). 

 

 

5.5 Bearbetning av intervjuer och analys 
 

Nästan omgående efter att vi genomfört intervjuerna påbörjade vi transkriberingen av 

materialet. Genom att få en utskrift av intervjuerna struktureras de till mer hanterligt form för 

att påbörja den analytiska processen (Kvale & Brinkmann 2014:220). För att hitta teman i 

texterna till analysen kodade vi utskrifterna. Viktigt var att behandla intervjuerna som levande 

material, genom att gå in i texten, försöka utveckla och klargöra vad som kommer till uttryck 

(Kvale & Brinkmann 2014:232). Kodning innebär att vi sammankopplar ett eller flera 

textsegment för att identifiera olika uttalanden (Kvale & Brinkmann 2014:241). Vidare är 

upplägget av analysen att den utgår utifrån teorierna, domesticeringens fyra processer som 

undersöker hur IKT blir en del av individers liv.  Fyra dimensioner av Rogers teori som är delar 

av innovationsprocessen som handlar om hur individer uppfattar en innovation innan den 

accepteras. Vi har valt att i analysen använda fyra av fem dimensionerna i Rogers teori om 

innovationsspridning. Den dimension som vi valt att inte använda är ”testbarhet”, som handlar 

om hur väl en innovation kan experimenteras av tänkta användare. Vi anser att deltagarna från 

intervjun inte ingår i den kategorin. Genom citat från intervjuerna vävs empirin med vår 

tolkning, teorier och tidigare forskning. 

 

 

5.7 Metoddiskussion 

 
För att öka studiens trovärdighet är det viktigt att på ett tydligt sätt beskriva vårt 

tillvägagångssätt. Även att kontinuerligt under forskningsprocessen kontrollera, ifrågasätt och 

teoretisk tolka resultaten är en viktig aspekt för att tillskriva studien validitet (Kvale & 

Brinkmann 2014:297f.) Kritik mot vår studies urval, är att det hade varit önskvärt med fler 

fokusgrupper för att få ett rikligare empiri samt tillgå fler intervjupersoner per fokusgrupp. 

Fokusgruppsintervjuerna gav ett givande material men för att ytterligare stärka upp empirin 

hade metoden kunnat kompletteras med en kvantitativ enkätundersökning. Dock upplevde vi 

att intervjuerna gav oss tillräckligt med empiri för att kunna genomföra studien. 

Intervjutekniken upplevde vi förbättrades efterhand som intervjuerna genomfördes, och att vara 
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moderator delades emellan oss vilket gjorde att vi var lika delaktiga i processen. Moderatorn 

har en viktig roll att introducera diskussionsämnen och se till att alla respondenterna får ge 

uttryck för sina åsikter (Kvale & Brinkmann 2014:191) Om resultaten från en intervjustudie är 

generaliserbara är en fråga som den vetenskapliga kunskapen ställer. Respondenterna i studien 

har inte valts ut slumpmässigt, resultatet har inte kvantifierats och kan inte utgöra ett 

representativt urval av en hel population, resultatet kan inte generaliseras (Kvale & Brinkmann 

2014:310f.). Resultatet från vår studie gäller därmed inte generellt för alla seniorer, men kan 

däremot användas att jämföra och överföras till andra relevanta situationer (a.a.). Ett 

sociologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt hade väl kunna appliceras för att få en 

djupare förståelse för resultatet. 
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6. Resultat och analys 

 

Studiens resultat och analys delas upp utifrån Rogers dimensioner inom innovationsspridning 

och därefter domesticeringens processer samt studiens frågeställningar. Resultatet presenteras 

inledande i varje process, därefter följer tolkning och analys av det empiriska materialet.  

 

6.1 Diffusion of innovation 

 
Forskningsfråga: Hur kan seniorer som mottagare förstås av digitala tjänsters utmaningar och 

potential utifrån Rogers teori om innovationsspridning?  

 

6.1.1 Relativa fördelar 

 
En relativ fördel informanterna upplever är att flera olika e-tjänster utförs lättare idag än 

tidigare, exempelvis bankärenden, deklarera, jämföra priser och köpa biljetter. Genom e-

tjänsterna uppstår ökad bekvämlighet eftersom de bland annat inte behöver tillbringa sin tid på 

plats och köa bland andra människor. Något som kom till uttryckt från några av informanterna:  

“...att man slipper gå till banken och ta ut pengar och vad det var förut. Skulle man göra ett 

bankärende så var man ju alltid tvungen att gå dit. Det behöver man ju inte idag, idag gör man 

det på nätet”.  

”Ja, det är banken mest, ibland beställer man grejer också. Försäkringsbolag, alla de tjänster 

man tidigare ringde och fick någon bekräftelse på kör man ju e-tjänster eller på det sättet. Men 

det man använder det mest till om man tänker så är det till räkningar alltså.” 

 

Annat exempel är på en relativ fördel är:  

“Nä, jag tycker det är jättebra, vad man än ska göra. Ska man ha en resa till exempel, självklart 

börjar man där, ska man köpa en produkt så går man in och kollar på Price Runner var det är 

billigast och finns mest.” 

 

Informanten upplevde även att jämföra priser eller se antalet artiklar som fanns i butiken på 

nätet som bekvämt. De behövde inte åka till butikerna för att få reda på information, vilket var 
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smidigt och tidsbesparande. Detta stämmer överens med Quan-Haase m.fl. (2018:1214) studie 

som visade att många äldre människors liv är fyllda med aktiviteter och möten, varav internet 

och dess tjänster ger förmågan att anpassa innehållet efter deras egna intressen och scheman. 

Flexibiliteten, att kunna välja när, var och hur de ville använda internet och dess tjänster var en 

viktig aspekt (a.a.). I vår egen studie kan informanterna anses som positiva mottagare till e-

tjänster, eftersom de anser att den tekniken de väljer att införliva har potential på så vis att den 

gör vardagen mer bekväm. De här fördelarna som informanterna i studien upplever med e-

tjänster kan kopplas till det Rogers (2003:17) menar med relativa fördelar. Relativa fördelar 

står för hur mycket bättre individen upplever den nya innovationen är i jämförelse mot den som 

ersätts (a.a.). Andra förväntade relativa fördelar som också anses viktiga är bekvämlighet, 

tillfredställelse och social prestige (a.a.). Detta menar Rogers (2003:17) är en av de viktigaste 

delarna när det kommer till att förklara varför en innovation införlivas.  

 

 

6.1.2 Kompatibilitet 

 
Resultatet visar att kompatibilitet hos informanterna gällande e-handel av mat var inget som 

någon hade använt. Det gick emot deras värderingar. Genom att handla mat på nätet var de 

rädda att de inte fick lika bra varor som när de själva väljer sina varor i affären:  

“Nej inte mat, det har vi inte gjort ännu, jag vill gå och titta, klämma och känna. Där är för 

mycket fett och den är inte bra”.  

“Nej, mat går via affären, vi handlar inte mat på nätet. Jag tycker om att handla lite varje 

dag.” 

“Men det är den här misstänksamheten vi har, får man verkligen lika fina varor som när man 

plockar själv?” 

Utöver att de själva vill ha kontroll på vad de stoppar ner i varukorgen är tidsaspekten också en 

anledning, och som kan vara anledning till att e-tjänsten inte används. Som två av informanterna 

uttryckte:  

“Om man inte har tid och så, men vi har mer tid att gå i affärerna och snoka, ja någonting 

måste man ju göra också.” 

“ Jag ser på gatan här så kommer mat.se, det är de yngre vet du.” 
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Citaten ovan med antydan på att seniorerna från intervjun tycker sig ha mer tid och att de är de 

yngre människorna som e-handlar mat för de har mindre tid. Tiden är en faktor som under 

diffusionsprocessen avgör om en innovation antas menar Rogers (2003:20). Förutom tiden 

tolkar vi hur den sociala aspekten tar sig uttryck, seniorerna vill gärna “komma ut” till fysiska 

butiker. Att e-handla mat överensstämmer inte med deras normer, behov eller erfarenheter 

något som Rogers (2003:16) förklarar med att individer som har låg kompatibilitet kommer att 

anta tekniken senare än andra, eller så väljer de att inte anta den alls. Kompatibilitet handlar 

med andra ord om i vilken utsträckning innovationen uppfattas överensstämma med redan 

befintliga värderingar, tidigare erfarenhet och behov. Passar innovationen inte ihop med de 

värderingar och normer som finns tar det längre tid innan den kommer att accepteras (a.a.).  

Varför seniorer värderar fysiska matbutiker tolkar vi som att informanterna även ser matbutiken 

som en social aktivitet, genom att gå till mataffären har de en uppgift, något att göra under 

dagen. Det kan kopplas till vad Karp m.fl. (2013:45) menar, för individer i den tredje åldern 

kan med åren flera bekanta i seniorers sociala nätverk få svårt att upprätthålla kontakten eller 

går bort. Det kan utgöra sociala utmaningar, och därför kan sociala mötesplatser såväl som att 

seniorer är självbestämmande och känner meningsfullhet ha betydelse för seniorers 

välbefinnande. Att handla mat genom e-tjänster passar således inte ihop med informanterna i 

studiens behov och normer. 

 

6.1.3 Komplexitet 

 
Vissa hemsidor och tjänster ansågs av informanterna vara krångligare än andra, de upplever att 

det är svårt att navigera och hitta vad de söker när det skiljer sig åt och ser olika ut på olika 

sidor och tjänster. De upplever således att användarvänligheten inte är optimal. De önskade att 

det fanns standardiseringar som gör att det blir mer enhetligt och lättare att använda en ny 

hemsida eller e-tjänst. Följande citat tydliggör hur informanterna upplever e-tjänster:  

 

“Jag tycker… ibland är dem väldigt komplicerade. Det gör det väldigt jobbigt ibland, vissa 

sidor är ju sämre än andra, så är det ju. Jag menar en del saker är ju hur lätta som helst, men 

ibland kan det bli svårt att boka en flygbiljett i olika steg. Fastän man inte förstår hur det kan 

bli svårt!” 
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“Men det är väl så att de som utvecklar programmen, de är utvecklare och de har ett visst tänk 

så att säga. Och sen när man ska använda det, så har man inte jobbat något med användarna. 

Utan man har jobbat med utvecklingen. Ta exempelvis, beställa konsertbiljetter, det kan ju vara 

jättesvårt.” 

“... det är för dåligt med standardiseringar, alltså alla hemsidor ser olika ut i princip. Det är 

svårt att hitta, vad gör man det och vad gör man det? Bara för att det är på nya ställen var du 

än kommer. Det jag tycker saknas, är väldigt mycket överenskommelse och standardisering.”  

Genom citaten ovan kan det tolkas som informanterna i studien upplever svårigheter med e-

tjänster eller det uppstår besvär leder detta till utmaningar som skapar irritation. Dock hämmar 

det inte informanterna från att fortsätta använda e-tjänster även om de anses svåra eller 

krångliga. Denna uppfattning hos informanterna går att koppla till det Rogers (2003:15) menar 

med komplexitet. Komplexitet handlar om i vilken omfattning en innovation uppfattas svår att 

förstå och använda (a.a.). Rogers (2003:257) menar att komplexitet inte alltid är lika viktig som 

de relativa fördelarna och kompatibilitet. Men komplexitet är fortfarande ett viktig “hinder” 

som kan uppfattas som negativt vid antagande av innovationen (a.a.). Informanterna blir inte 

sämre mottagare bara för att de uppfattar e-tjänster som svåra eller krångliga men det kan 

påverka valet av att använda vissa e-tjänster eller inte.  

Informanterna i studien diskuterade svårigheten med att använda e-tjänster och digital teknik 

för de äldre människor som har funktionsnedsättning, som exempelvis synnedsättning. Det kom 

till uttryck i följande citat:  

“Och dom här som tillverkar de här digitala telefonerna, smartphonarna, det är ju unga 

människor som har bra syn. Det är ju inte för de något äldre, ja det här fipplande och det är 

omständligare än att ha den lilla smidiga telefonen och bara svara i. Det är stor skillnad tycker 

jag. Det går bra för de som sitter på kontor och har den alldeles så här [...]  men om man håller 

på med annat under tiden och tar fram den här [telefonen] och knappt hör i den, ja det går ju 

koppla till örat men, [...] och slå in säkerhetskod till exempel, det blir så omständligt att ta på 

mig andra glasögon kanske, det är så smått allting, men det går ju inte att ta bort, det vet jag 

ju. Det är väldigt smått vissa grejer på en telefon.” 

“Jag kan nämna min far till exempel. Han är ju 92 år [...] Han hade alltid senaste tekniken på 

allting och sånt där. Han var alltid intresserad. Idag avskyr han det, och det beror på att han 

är blind. Det var han inte då. [...] och han avskyr det, för han kan ju inte vara med. Han ser ju 

inte det. Och han kan ju inte hitta rätt på en smartphone liksom, det är ju omöjligt. Utan han 
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måste känna knapparna då. [...] Så jag förstår ju liksom att alla med någon form av 

funktionsnedsättning som hindrar dem, så måste det vara väldigt frustrerande alltså. För då är 

man utestängd”.   

Citaten ovan tolkas om äldre människor har någon form av funktionsnedsättning kommer e-

tjänsterna att uppfattas som svåra att förstå och använda, komplexiteten blir negativ. En äldre 

människa med någon form av funktionsnedsättning blir en sämre mottagare för e-tjänster, 

oavsett vilka fördelar eller nackdelar som dessa e-tjänster innehar.  Det som informanterna 

uttrycker i ovanstående citat är någon som van Dijk (2012:196) förklarar, de människor som 

inte har förmågan eller tillgång att använda teknologin riskerar att uteslutas från det digitala 

samhället. Den digitala klyftan tar sig därmed uttryck, som syftar till gapen mellan de individer 

som hanterar tekniken och de som inte gör det (a.a.). 

 

6.1.4 Observationsmöjlighet 

 

När en innovation används av vänner eller barn och barnbarn visade resultatet att seniorerna 

upplevde att de fick vetskap om nya tekniker och e-tjänster. På så vis fick de chans att observera 

dem innan de själva bestämde sig för att ta till sig tekniken eller e-tjänsten. Samt att de fick 

hjälp, vilket gav dem trygghet i att det blev rätt. 

“Vi hade beställt jultidningar och när hon levererade de så sa jag; jag är ledsen men jag kan 

inte ta emot paketet idag för jag har inga kontanter hemma. Jag hade inte swish för jag kunde 

inte se någon större nytta med det. Har du inte swish frågar hon? Nä, jag får nog ladda ner 

den säger jag.” 

“...så skulle vi köpa jordgubbar och jag hade swish men visste inte riktigt hur mani gjorde, då 

säger han [försäljaren], nä men jag ska visa dig!” 

Ovanstående citat går att tolka som att innovationen mottogs då informanterna fick vetskap och 

hjälp hur de skulle använda swish, Rogers (2003:258) menar att en innovation antas snabbare 

om den är synlig och kan observeras av individer, vilket stämmer på resultatet i studien. 

Deltagarna i studien var mer mottaglig för e-tjänster om de fick se och fråga andra i sin 

bekantskapskrets om tjänsterna. Observationsmöjlighet leder följaktligen till att chanserna ökar 

att seniorerna tar till sig tekniken. 
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En aspekt som seniorerna i studien var medvetna om var skillnaden i hur de mottog och använde 

sig av tekniker och e-tjänster. I jämförelse med dagens unga som vuxit upp med tekniken. En 

deltagare uttryckte:     

“...ungdomarna har en annan kompetens och vardag, de gillar ju de här grejerna och ser ju 

paddan som en jättebra teknisk grej. Medans vi ser det som, ja det är något vi ska använda. 

Man lever inte med telefonen som dom gör”. 

Utifrån citatet tolkar vi att seniorernas uppfattning om att dagens unga som har vuxit upp med 

tekniken, och är mer observanta för nya tekniker och tjänster än vad seniorerna själva är. 

Seniorerna från intervjun antar ny teknik och e-tjänster men vi tolkar att de väljer teknik och 

tjänster med omsorg. För seniorerna bör tekniken uppfylla en funktion eller ett behov, något 

citatet ovan vittnar om. Seniorernas tankegångar om att yngre människor använder och lever 

mer med tekniken och på ett annat sätt än de själva gör. Det är oftast familjemedlemmar som 

får hjälpa till med tekniken. Detta är något som tas upp i tidigare forskning. Quan-Haase m.fl. 

(2016) menar att familjemedlemmar verkar ha central roll när det gäller att integrera äldre med 

och tekniken. Det verkar också vara familjen som äldre vänder sig till när de vill ha hjälp med 

att lära sig tekniken/e-tjänsten eller när tekniken krånglar. Även Olsson och Viscovi (2018) 

styrker i sin tidigare studie att det först och främst är den egna parten eller barnen som de äldre 

vänder sig till när de behövde hjälp med tekniken/e-tjänsten, så kallade “varma experter”, något 

som informanten till följande citat förtydligar: 

“Barn och barnbarn, de får hjälpa mig. Ska jag uppdatera Google eller något då får de hjälpa 

mig, de får fixa detta när inte appar fungerar längre kanske. Hur fan gjorde du nu då, hur var 

det nu då? Det är barnen! Man gör det bekvämt för sig för stunden, istället för att jag lär mig… 

då har jag glömt det till nästa gång.” 

 

6.1.5 Sammanfattning resultat 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att seniorerna som mottagare ser potential i e-tjänster 

genom främst bekvämlighet och tidsbesparing. Seniorerna upplever att flera olika e-tjänster 

utförs lättare idag än tidigare, exempelvis beställa varor/produkter, bankärenden och deklarera. 

Genom e-tjänsterna uppstår ökad bekvämlighet eftersom de kan utföra många ärenden hemifrån 

eller annan plats. Däremot var e-handel av mat inte någon som användes, det gick emot deras 

normer och värderingar. Det fanns en misstänksamhet att de inte fick lika bra varor som när de 
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själva väljer sina varor i affären. En ytterligare anledning var att de upplevde att åka till en butik 

och handla gav dem meningsfullhet, de ansåg sig ha tiden till det. Det hade även betydelse 

utifrån sociala aspekter, de kommer hemifrån och i butiker ser och träffar de andra människor. 

Informanterna upplevde utmaningar när tekniken var svår eller det blev problem. De anser inte 

att användarvänligheten är optimal. Vissa hemsidor och e-tjänster ansågs av informanterna 

krångliga. Det är svårt att hitta vad de söker när det skiljer sig åt och ser annorlunda ut på olika 

sidor och e-tjänster. Seniorerna önskade att det fanns standardiseringar som gör att det blir mer 

enhetligt och lättare att använda en ny hemsida eller e-tjänst. Genom familj och vänner får 

seniorerna vetskap och hjälp med tekniken och e-tjänsterna. De fick då chans att se och få 

kunskap innan de själva bestämde sig för att ta till sig tekniken eller e-tjänsten.  

 

6.2 Domesticering 
 

Forskningsfråga: Hur kan seniorers upplevelser av e-tjänster i vardagen förstås utifrån 

domesticeringsteorins processer?  

 

6.2.1 Införskaffande 

 
En stor del av informanterna i studien ansåg att anledningarna till att de från början skaffade 

eller började använda en e-tjänst, var för att den förenklade deras vardag eller uppfyllde ett 

behov. Exempelvis att utföra ett bankärende via mobilen, ansågs vara en fördel då det 

underlättade deras vardag. Ett annat behov seniorerna upptäckte var att kunna betala genom en 

e-tjänst vart dom än befann sig. Till förhandlingar om att införliva en e-tjänst är intresse och 

nyfikenhet för tjänsten en viktig del som avgör införskaffandet (Haddon 2011:312). Alla 

individer har olika intressen. Vissa e-tjänster är mer intressanta än andra för seniorer, vilket 

också kopplas till vilka e-tjänster som ansågs vara till behov i vardagen. Något en av 

informanterna antydde:  

 

“Det är klart att det är helt riktigt att jag ska lära mig [bankens e-tjänst]. Man kan väl säga att 

skulle jag bli satt under lupp… så hade jag nog löst det, men jag har aldrig haft intresse för 

den biten… Jag är ju på Blocket varje dag, så den biten behärskar jag till hundratio procent”. 
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“Men jag har inte det intresset, det ligger inte så att jag kan tänka mig att sätta mig. Ibland får 

jag för mig att det skulle vara kul att kunna mer. Äh, vad ska jag med det till? Men det är lite 

synd naturligtvis…” 

 

“Det har vi varit väldigt noga med hemma, att var och en ska kunna sköta sitt. För förr eller 

senare blir någon av oss ensam. Det gäller att inte vara beroende av någon också vet du! Det 

är också viktigt!” 

 

Genom att inte ha intresse av att använda olika former av e-tjänster, exempelvis bankens e-

tjänst ansågs det heller inte som ett behov, vilket var fallet för en del seniorer i studien. Det 

fanns istället intresse för andra e-tjänster. Medan för andra seniorer var intresse av att 

införskaffa och använda tekniken ett sätt att försäkra sig om att inte vara i beroendeställning till 

någon annan, att själv kunna klara av tekniken. Det är en del i processen om införskaffandet 

som citatet ovan antyder på, det beskriver hur användaren värdesätter anledningen till att 

teknologins förvärvs (Haddon 2011:312).  

 

Informanternas tankegångar kring om de ska införskaffa eller prova en e-tjänst tolkar vi handlar 

om både ha ett intresse för e-tjänsten samt att det förenklade deras vardag. Genom teknologin 

är seniorerna inte bundna till att utföra exempelvis bankärenden under bestämda tider. Istället 

kan de genom användning av e-tjänster utföra de “ärenden” oberoende av plats. Genom IKT är 

det inte heller kopplat till hemmet, något som Silverstone och Haddon (1996) styrker i sitt 

resonemang och menar att IKT utvecklas snabbt vilket härleds till att teknologin inte bör ses 

som något som endast används i hemmet.  

Vilket intresse informanterna har för e-tjänster resonerar vi beror på vilken slags livsstil som 

seniorerna har, och därför kommer e-tjänsterna användas på olika sätt. Denna upplevelsen om 

intresse kan kopplas till det Haddon (2011:320) beskriver, de individer som inte väljer att inte 

använda en innovation/e-tjänst är således för att de anser klara sig att uppnå det de vill uppnå i 

livet på andra sätt utan att använda tekniken. Haddon (2011:320) menar vidare att ointresserade 

individer kan ses som kritiska konsumenter i den utsträckning de försöker balansera en rad 

överväganden i sina liv. Dessa överväganden tolkar vi handlar om att individen måste välja om 

en teknik är värd den tid, kostnad och engagemang som det kan ta att anta tekniken.    
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6.2.2 Integrering 

 
Informanterna upplevde integrering i form av mobiltelefon eller annan teknik som de har med 

sig, ingår som en naturlig del i deras hem och vardagliga aktiviteter. Exempelvis hade de flesta 

informanterna en smartphone som de tog med sig vart de än åkte. Genom mobilen eller 

surfplatta använde seniorerna olika e-tjänster som till exempel bankärenden, kontakt med 

myndigheter, betala parkeringsavgift, överföra eller betala genom exempelvis appar som 

Swish, Klarna med mera. Genom prenumeration på digitala nyhetstidningar och veckotidningar 

integrerades e-tjänsterna av individen i hemmet som en del av vardagen. 

 

“Man är så van vid det nu, så man tänker inte ens på det längre alls att man är så beroende av 

det [tekniken]. KIVRA och Klarna och allt vad det heter.” 

 

“Jag läser Readly, [digitala magasin och dagstidningar] där finns allt, så skönt, varenda 

veckotidning, även dagstidningar.  

 

”Det är många som har kvar det här med kontanter men jag personligen har aldrig kontanter 

i plånboken. Till parkeringsautomater eller må var det vara så är det appar idag. Det tycker 

jag är en fantastisk bra lösning i alla fall. När man betalar parkeringsavgiften betalar man 

bara för den stunden, förr kunde  man ju slentrianmässigt, ah vi lägger i 30 kronor så 

reserverar vi oss. Idag är det minuter när man kommer tillbaka och avslutar.” 

 

Ovanstående citat möjliggör tolkning att teknologin har blivit en del av seniorernas hem och 

vardag. Det överensstämmer med det Haddon (2011:318) menar, att tekniken är en central del 

av människors liv idag vilket leder till att människor bygger sina liv runt tekniken, det blir en 

“förlängning av kroppen”. Varför tjänsten blir en del av seniorers vardag kan tolkas som att den 

är användbar eller uppfyller ett behov. Vilken funktion e-tjänsten har påverkar hur stor del IKT 

får i människors liv (Haddon 2011:317).  

 

“Nä, men det kan man ju reta sig också på… jag har till exempel köpt en GPS, den är ju helt 

onödig nu när man har telefonen. Man har ju Google Maps i den istället.” 
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Citatet förklarar det som skett med att mobilerna, genom teknikens utveckling har de har 

konvergeras. Flera medieformer har slagits samman i en och samma enhet som möjliggör 

utförandet av flera olika funktioner och tjänster i en och samma tekniska enhet (van Dijk 

2012:7). Upplevelsen som uttrycks i citatet ovan tolkas som både irritation och frustration med 

en känsla av att inte hänga med i teknikens framfart. Denna tekniska framfart innebär också att 

tekniken numera inte endast är i hemmet utan följer med oss. Med andra ord kan sägas att 

tekniken integreras med oss kroppsligt då vi bär den med oss. Citatet ovan kan också visa på 

att när seniorer har lärt sig tekniken och den ingår som en del i deras vardag, används den 

tekniken som passar bäst för deras behov i vardagen. Vilket också kan tolkas som att de tar till 

sig ny teknik om den visar sig vara mer användbar än den gamla. Genom att bli mer integrerad 

med tekniken blir det lättare att ge upp den gamla tekniken enligt Haddon (2011:319).  

 

6.2.3 Objektifiering 

 
Informanterna bekräftade att tekniken var en del av deras vardag, men det varierade mellan 

individerna vilka e-tjänster de använde. Att läsa morgontidningen, i detta fallet e-GP, 

(Göteborgs Posten i digitalt format) är ett exempel på en daglig rutin som varierade mellan 

informanterna. Vissa föredrog att läsa e-GP medan andra fortfarande upplevde att den tryckta 

tidningen gav mer läsupplevelse. Handla via nätsidor var något som upplevdes att de kunde 

göra när som helst under dygnet, exempelvis e-handla kläder, möbler, hygienartiklar med mera 

samt exempelvis deklarera eller kommunicera med myndigheter. Informanterna upplevde att 

det var enkelt och sparade tid eftersom de inte behövde förhålla sig till butiker eller företags 

öppettider. Liknande möjlighet gäller när de ville söka information. Informanterna gav sin 

version i följande citat:  

 

“Jag använder 1177 om jag ska förnya recept eller så, jag läser mina journaler, jag vet ju 

dagen efter i princip. Jag behöver inte vänta på läkaren, innan han skickar brevet. [...] för jag 

läser det på nätet”. 

 

“Jag köper vin på nätet! Det beställer jag med glädje och får det till dörren. Det är jättebra! 

Istället för att gå till systembolaget, jag  läser ju i… du får såna där fina kataloger. Och det 

passar utmärkt till det och till det, och jag går på alltihopa! Och så fyller jag på förrådet, så 

behöver man inte springa där så ofta.” 
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”Jag beställer en hel del varor nu, istället för att gå ut i affären så beställer jag på nätet. Det 

är enklare och jag ser hela sortimentet, främst apoteksvaror. Från apotea.se. så får man de 

dagen efter, ja alltså sådana tjänster.” 

 

”Jag nämnde ju skatteverket, jag tänker på dem det första egentligen. Och det är bara för att 

om du jämför med hur vi deklarerar i Sverige, jämfört med till exempel USA. Där måste du ju 

i princip ha en jurist till hjälp för att klara av det. I Sverige tar det max fem minuter att 

deklarera, i USA tar det en vecka med hjälp av en ekonom och en jurist. [...] Det är roligt att 

ett statligt verk liksom gör så bra ifrån sig.” 

 

Citaten ovan kan tolkas att informanterna upplever att användandet av e-tjänster underlättar 

vardagen eftersom de när som helst kan använda dessa. En annan aspekt som informanterna 

relaterade till, var att tekniken underlättar på ett enkelt och effektivt sätt. Tekniken är inte 

bunden till någon specifik tid eller geografisk plats, när som helst är det möjligt att använda e-

tjänster eller kommunicera. Detta kan kopplas till tredje processen i domesticeringen, 

objektifiering (Haddon 2011:313). Objektifiering uppmärksammar hur teknologi används 

tidsmässigt, hur den struktureras och planeras in i vanliga rutiner (a.a.).    

 

”I början tyckte jag att det var svårt med dagstidningar. För då var det liksom söndag, då 

skulle man läsa GT till exempel, när de kom och sålde vid dörren. Det var en mysstund.”  

 

“I början tyckte jag inte om att läsa tidningen på en dator, det kändes bakvänt på något sätt 

och framförallt kunde man ju inte vinkla den på något sätt. Men när paddan [surfplatta] kom, 

då var det jättelätt.” 

 

” Vi har både tidningen och e-GP.” 

 

”Vi har inte GP längre (Göteborgs Posten), vi har den ju digitalt, läser på läsplatta. Men man 

saknar tidningen, det kan jag hålla med om. Men man vänjer sig.” 

 

När ny teknologi träder in i hemmet sker alltid en process som handlar om att ta beslut om 

teknologin ska få bli en del av individens liv. För vissa teknologier och e-tjänster är gränserna 

svårare än andra att “korsa” eller besluta om. Flera informanter hänvisade att just tidningen var 

svår att byta ut mot elektroniskt. Varför är det så när samhället övergår till att bli digitaliserat? 
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Enligt Haddon (2011:315) kan en vana förändras men ibland förändras den långsamt. Även om 

individer har tillgång till en dator eller surfplatta innebär det inte per automatik att en e-tjänst, 

som exempelvis e-GP, införlivas. Det förhandlas på individnivå (Silverstone 2006:233). 

Haddon (2011:318) diskuterar att när en teknik är djupt integrerad i individers liv, att de nästan 

blir beroende av dem, kan det handla om en symbolisk mening. Tekniken blir en slags 

förlängning av kroppen (a.a.). Detta kan jämföras med seniorernas vana att läsa tidningen på 

morgonen. Tidningen är ingen teknik men den är en källa till information som en del människor 

har för vana att läsa varje dag. Det finns ett symboliskt värde i att sitta och läsa tidningen varje 

morgon, ungefär som att använda tekniken. Som en av informanterna förklarade: “...det var en 

mysstund.” Haddon (2011:319) menar att om ny teknik kommer in i individers liv, betyder inte 

det att de överger den gamla tekniken. Den får bara en annan roll i deras liv (a.a.). Detta går att 

koppla till att läsa tidningen i pappersformat. Informanterna använder IKT och e-tjänster varje 

dag för att få information men papperstidningen finns fortfarande som en del i deras liv, den 

har bara fått en annan roll.  

 

6.2.4 Omvandling  

 
När informanterna upplevde att en e-tjänst fungerade bra och blev en nödvändighet för att 

kunna vara delaktig i olika sammanhang och aktiviteter ville de gärna dela med sig av 

erfarenheten. En av informanterna berättar:  

 

“...en av våra äldsta vänner som har varit en väldig motståndare... [till ny teknik]. Nu har även 

hon lärt sig Swish, det är alltså riktig framsteg. Och då tänker jag det sker ofta i sådana här 

grupper egentligen. Jamen, du måste skaffa Swish, det är jättebra att ha, sitter man ju och 

säger”. 

Citatet ovan kan visa på att e-tjänster har blivit en naturlig del i seniorers vardag som visas upp 

för andra. Detta uppfyller domesticeringens fjärde process, omvandling (Haddon 2011:313). 

Omvandling behandlar hur teknologin används som en del av människors identitet och hur de 

presenterar sig själva till andra, exempelvis hur människor pratar och visar för andra hur de 

använder teknologier (a.a.). Citat kan också tolkas som att det råder grupptryck bland äldre när 

det gäller att börja använda nya tjänster. Detta kan kopplas till det Haddon (2011:317f.) påpekar 

att det inte bara är funktionerna med tekniken/tjänsten som påverkar om den tas emot, utan 

sociala faktorer spelar också in. Om många bekanta i en individs sociala nätverk börjar använda 

en teknik eller tjänst, blir den mer attraktiv (a.a.).  
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“Jag är ju med ett promenadgäng då, promenerar med hundar. Där är vi tjugo tanter där jag 

tillhör dem yngre, och vi som går är uppåt 76 år tror jag den äldsta är. Där ser man att nästan 

alla använder Iphone. Och för att vara med, får man vara med i Facebook, för vi har en egen 

grupp där. Man ser ju bara under se sista fem åren vad många som har lärt sig att använda då 

måste de gå med i Facebook för att få koll på var är nästa promenad, hur dag och så vidare.” 

“Men sen är det när man inser att man behöver den kunskapen för att kunna fortsätta vara med 

på promenaderna, då blir det mer intressant att lära sig, för att kunna ta del av och fortsätta 

kunna ut och gå. Det är ju det som är syftet då med att kunna vara med där.” 

 

Informanterna i studien menar att tekniken/e-tjänsten måste upplevas användbar, att det finns 

ett syfte. Då blir det intressant att lära sig, och seniorerna hjälper gärna andra att använda 

tekniken. För att kunna socialisera behöver individer kunna använda tekniken för att 

kommunicera med andra för att delta. Exempelvis som citaten ovan antyder, informanterna kan 

genom en meddelande-app interagerade om nästa promenad, plats, tid och så vidare. 

Teknologin hjälper också till att uppmärksamma användaren, genom att det finns appar som 

upplyser och informerar, exempelvis tjänster som upplyser när ett nytt paket anländer och kan 

hämtas:  

 

“Nu har jag postnord-appen också. Rätt som det är plingar det till där liksom, oj du har paket. 

Tänker jag jösse namn vad har jag beställt liksom. [...] Låg i sängen en morgon och bara 

beställde grejer. Tycker det är så jäkla kul! [...] Sen kommer ju bara det där att nu ska du betala 

det och det. Så tänker jag jösses vad grejer jag handlat, så är det, där kan jag känna lite så.” 

 

Detta går ihop med vad Silverstone (2006:231) menar om individers tillfälliga relation till ett 

objekt som med tiden kan ändras till att bli något som fyller en funktion i vardagen. När 

informanterna upptäcker hur en teknik används, att den är till nytta, ökar intresset att införliva 

den och de kan själva förespråka tekniken. Det tordes tolkas som en del av processen om att 

använda tekniken och tjänster som identitetsskapande. 
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6.2.5 Sammanfattning resultat 

 
Seniorers upplevelse av e-tjänster i vardagen kan förstår utifrån domesticeringsteroins 

processer genom att informanterna värdesätter att e-tjänster uppfyller ett behov vilket leder till 

att de införskaffar e-tjänster. Dock krävs det intresse och nyfikenhet för att lära sig använda e-

tjänster. Om en e-tjänst inte används av seniorer kan det beror på det som Haddon (2011:320) 

beskriver, att individen uppnår det den vill på andra sätt utan att använda tekniken. Genom att 

e-tjänsterna uppfyller ett behov, införskaffas i seniorernas liv och de upplever att e-tjänsterna 

underlättar vardagen för dem. Informanterna använder e-tjänster för att utföra diverse ärenden 

vart de än befinner sig i landet. Genom konvergering av olika medieformer är det idag enkelt 

att ta med och använda e-tjänster. Tekniken blir enligt Haddon (2011:318) en central del av 

individernas liv som leder till att de bygger sina liv runt den. Tekniken blir ett med människan.  

 

Seniorerna upplever att e-tjänster har blivit en del av deras vardag och som används till många 

av deras aktiviteter. E-tjänster används av informanterna under dygnets alla timmar med vissa 

rutiner som exempelvis att läsa tidningen på morgonen. Tidningen var den som ansågs svårt att 

byta ut till digitalt. Haddon (2011:319) förklarar att en ny teknik inte innebär att den gamla 

tekniken överges. Eftersom e-tjänster kan användas vilken tid som helst på dygnet upplever 

seniorer att det också underlättar deras vardag. De har inte längre någon tid som de måste 

förhålla sig till. E-tjänster har blivit en del av informanternas identitet. Om de tycker att en e-

tjänst är användbar rekommenderar dem den gärna till andra människor i sin närhet. 

Informanterna hjälper gärna andra seniorer att lära sig e-tjänsten och påverkar dem att börja 

använda den. Haddon (2011:317f.) menar att om många bekanta i en individs sociala nätverk 

börjar använda en teknik eller tjänst, blir den mer attraktiv. När seniorerna upplever att e-

tjänster kommer till nytta, ökar intresset att införliva dem i vardagen och de kan själva 

förespråka e-tjänsterna.     

Utmaningar som upplevdes var att bryta tidigare traditioner och vanor som de trivdes med till 

att använda e-tjänster istället, exempelvis från traditionell tidning till digitalt tidningsformat. 

Dock såg seniorerna sig som mottagare av innovationen, de tyckte sig att med tiden ha vant sig 

använda digitala tjänster.  
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7. Sammanfattande diskussion 

 

Under avsnittet återknyts studiens syfte, resultat, metod och teori i en diskussion. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur seniorer upplever användandet av e-tjänster i sin 

vardag för att få förståelse för äldre och deras förmåga att anta och använda den digitala 

tekniken. Vi har använt oss av kvalitativa fokusgruppsintervjuer för att få empiriskt material 

till att kunna besvara studiens syfte. Studien har visat att seniorernas upplever e-tjänsterna som 

användbara verktyg som underlättar vardagens aktiviteter. Vi såg flera likheter med vår studies 

resultat som med tidigare forskning, som exempelvis seniorers intresse, behov och tillgång till 

teknisk hjälp från familj och vänner. Hodge m.fl. (2017:473) visade i sin studie att det är  

vanligast att användningen e-tjänster för att utföra bankärenden, hitta information, handla varor 

och kommunicera med familj och vänner. Det vår studie visade om äldres intresse för e-tjänster 

stämmer med Quan-Haase m.fl. (2018:1219) studie, som pekade på att det måste finnas ett 

värde för äldre människor att lägga ner tid på att lära sig IKT. För att lära sig använda e-tjänster 

måste äldre människor vara nyfikna på tekniken (a.a.). Resultatet visade att seniorerna tar hjälp 

av exempelvis sina barn eller barnbarn när de behöver hjälp med tekniken. Detta relateras till 

Olsson och Viscovi (2018:325) studie som menar att människorna de äldres har i sin närhet 

som de får hjälp av blir så kallade “varma experter”. 

 

Genom vår studien kan vi notera att seniorer som ingår i den så kallade tredje åldern, från 65 

år, vars vardag präglas utan nämnvärda begränsningar av aktiviteter på grund av ohälsa. Denna 

gruppen av seniorer använder e-tjänster i stor utsträckning som en del av deras vardag. Då 

utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) allt mer präglar vårt 

samhälle och det finns risk för digitalt utanförskap om individer inte behärskar tekniken, 

därmed kan resultatet från vår studie som visar att tekniken har blivit integrerad i seniorers 

vardagsliv ses som en positiv utveckling i vårt samhälle. Att seniorer som har en god tillvaro 

och hälsa samt intresse för tekniken anses vara en anledning till att många seniorer använder e-

tjänster. Har seniorerna hälsan i behåll, orkar de lära sig nya tekniker och e-tjänster. Om de 

däremot får något funktionshinder exempelvis blir blinda, blir tekniken ett hinder som gör att 

de inte kan delta i det digitala samhället. Detta var något som våra informanter i studien 
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berättade om, människor i deras närhet som hade någon form att funktionshinder och som på 

grund av det inte kunde använda den digitala tekniken. Enligt Van Dijk (2012:196) är hälsa och 

funktionshinder exempel på personliga ojämlikheter som påverkar tillgången till IKT. Som i 

sin tur påverkar om en människa hamnar utanför det digitala samhället. Detta kan tolkas som 

att teknikens design är en viktig funktion för att kunna använda den.  

 

Även om digitaliseringen av samhället har bidragit till att offentligheten har demokratiserats 

och berikat samhällsdebatten så finns risk för att en grupp av människor alltid kommer att stå 

utanför. Det är gruppen äldre människor som ingår i den så kallade fjärde åldern, då sjukdomar 

och funktionsnedsättningar sätter gränser för vad individen klarar av, de blir återigen beroende 

av andra människor (Carlsson 2018). I förlängningen är detta ett hot mot demokratin eftersom 

alla inte inkluderas. Något som informanterna i vår studie menade var att det måste finnas ett 

intresse och nyfikenhet för att ta till sig ny teknik och e-tjänster. Den gruppen av seniorer som 

kan ingå i ett digitalt utanförskap är de som antingen inte har något intresse för tekniken eller 

de seniorer som ingår i den så kallade fjärde åldern. Informanterna hade en oro för sina allra 

äldsta släktingar som inte behärskar tekniken, och även oro för hur det kan bli för dem själva 

när de inte längre orkar ta till sig ny kunskap eller klarar av att hantera tekniken. Detta är en 

aspekt som kan vara en av de bakomliggande orsakerna till att det alltid kommer att finnas en 

digital klyfta. Enligt Olsson, Samuelsson och Viscovi (2019:68) använder äldre människor 

digital teknik men att tillgången till IKT skiljer sig över deras livscykel, beroende på deras 

ekonomiska, sociala och kognitiva resurser. Vid pensionering minskar inkomsten och en 

livspartner som går bort innebär också ekonomisk förlust, men också social förlust (a.a.). Med 

ökad ålder krymper det sociala nätverket på grund av att vänner försvinner, och minskad fysisk 

aktivitet kan göra det svårt att delta i klubbar eller föreningar. Äldres kognitiva förmåga 

försämras med åldern och därmed förmågan att tänka och resonera logiskt, vilket kan påverka 

förmågan att hantera nya tekniker och e-tjänster (a.a.). Eftersom IKT ständigt utvecklas och 

måste bytas ut måste också kunskapen uppdateras, vilket kan försvåra för äldre människor 

eftersom deras olika resurser minskar med åldern. Äldre människors minskade resurser kan 

också därmed öka risken för digitalt utanförskap (a.a.).  

 

Vår studie visade att informanterna är goda mottagare av e-tjänster och att de använde olika e-

tjänster dagligen. Detta kan tolkas som att de är vana vid digital teknik och e-tjänster, och kan 

ta till sig ny teknik lättare. Enligt Haddon (2011) blir det lättare att ge upp gammal teknik om 

individen är mer integrerad med tekniken. Det skulle vara enkelt att säga att äldre människor 
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bara behöver lära sig tekniken, och kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper kommer den 

digitala klyftan att minska. Men fullt så enkelt är det inte eftersom det finns andra faktorer som 

spelar in som exempelvis intresse och behov. Eftersom Sveriges mål är att använda digital 

teknik i så stor utsträckning som möjligt, kan det ses som att människor blir tvingade att lära 

sig tekniken. De blir dessutom ofrivilligt beroende av den. Utmaningar informanterna upplevde 

var att bryta tidigare traditioner och vanor de trivdes med, till att istället använda e-tjänster som 

de inte var helt nöjda med för att upplevelsen blev något helt annat exempelvis läsa tidningen 

digitalt. Kan detta vara en utmaning som kommer att försvinna med tiden? Nästa generation 

kanske enbart har läst tidning digitalt? En annan utmaning som upplevdes var när tekniken var 

svår eller det blev problem. Flera av informanterna ansåg att tekniken helt enkelt bara skulle 

fungera. Vid de situationerna upplevdes ilska och frustration, då informanterna upplevde att de 

stod i beroende till den yngre generationen. Barn eller barnbarn får hjälpa seniorerna klara ut 

det tekniska problemet. Detta kan vara en utmaning för äldre människor som alltid kommer att 

finnas? Beroende på att äldres intresse och/eller förmåga att hantera tekniken någon gång med 

tiden blir mindre. Hur olika utmaningar och möjligheter för seniorer att använda/hantera e-

tjänster tar sig uttryck, kommer troligen med tiden alltid att vara föränderliga. Utvecklingen av 

tekniken går fort framåt, människan lär sig mer och mer. Samtidigt är den mänskliga faktorn 

troligen avgörande i slutändan för hur mycket en individ klarar av när de är äldre.  

 

Undersökningens resultat kan inte rikta sig till alla människor som ingår i åldersgruppen 65 år 

och äldre, utan resultatet är endast representativt för informanterna som deltog i 

undersökningen, resultatet är med andra ord inte generaliserbart. Studien kan dock användas i 

jämförande syfte eller som en utgångspunkt till en större undersökning. Vi anser att valet att 

använda fokusgruppsintervjuer var bra, dock hade det hade varit önskvärt med fler informanter 

till intervjuerna, för ett ännu rikare material till studien. Med fokusgruppsintervjuerna fick vi 

möjlighet till att få mer utvecklade svar dels genom att frågorna skapade en diskussion mellan 

informanterna, men vi kunde även ställa följdfrågor eller be informanten att utveckla sitt 

resonemang.  

 

Avslutningsvis hade det varit spännande att utöka studien genom att kombinera en kvalitativ 

intervjustudie med en kvantitativ enkätundersökning. Genom att skicka ut enkätundersökning 

via post kan det vara ett sätt att nå till de seniorer som inte är intresserade eller har mindre 

möjlighet till att  använda e-tjänster eller annan digital teknik. För att möjligen få deras 

perspektiv och uppfattning om samhällets digitalisering. Finns det möjlighet att skapa intresse 
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hos de människor som är ointresserade av att lära sig digital teknik? Vad kan man göra för att 

få dessa människor intresserade? Vidare skulle det också vara intressant att undersöka hur 

tekniken bör designas för de människor med funktionshinder, skapa lösningar så att fler 

människor kan integreras och få tillgång till den digitala tekniken.  
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