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KUNSKAPGAP

• Få studier om teknik lyfter fram äldre människors specifika kunskap, 
erfarenheter och behov

• Få studier går på djupet avseende äldre personers olika förutsättningar 

• De flesta studier fokuserar enbart på IKT, utan uppmärksamhet åt det 
breda spektrumet av digitala tekniker i vardagen

• Generationsperspektiv - olika typer av upplevelser som hittills inte har 
studerats



GENERATIONER 
AV MÄNNISKOR 
OCH TEKNIK





“AM I REPRESENTATIVE (OF MY AGE)? NO, 
I'M NOT” 

• Teknik möjliggör såväl som komplicerar vardagen

• Deltagarna uttryckte förtroende såväl som osäkerhet kring risker vid 
användning av teknik

• De uppgav att användning av digitala tjänster krävs medan supporten är 
begränsad

• De identifierade att teknikutveckling är oundviklig men inte alltid i 
användarnas tjänst

(Fristedt et al., under review)





SLUTSATS FOKUSGRUPPER

• Erfarenheter av och attityder till teknik och teknikutveckling är inte 
begränsade till generation

• Perspektiv förenar ibland individer över snarare än inom generationer

• Framtida tekniker bör beakta individuella användarperspektiv och behov 
utöver generationer som definieras av kronologisk ålder

• Sådana strategier är sannolikt mer framgångsrika när det gäller att stödja 
utveckling av teknik som är användbar för alla



GENERATIONTECH SURVEY STUDY

Åldersgrupper Kön; Total 

(Män/Kvinnor)

Svar via;

Telefon/online/post

30-39 639 (316 / 323) 16 / 622 / 1

50-59 703 (345 / 358) 20 / 682 / 1

70-79 779 (420 / 359) 42 / 718 / 19

Total 2121 (1081/1040)

Slumpmässigt urval: Svarsfrekvens 22%

(COVID-19 extension, Kantar SIFO webb panel: Response rate 33%) 
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NÄR MAN VÄLJER TEKNIK…

• Pris, teknik som möjliggör flexibel användning och standard snarare än 
extra funktioner spelar roll när du väljer nya produkter

• Flera användningsområden önskas, men ej lull-lull

• Miljöhållbarhet och kvalitet är viktigt, särskilt för den äldsta generationen

• Sårbarhet relaterat till teknik oroar



ENKÄTSTUDIE - SLUTSATS

• Perspektiv delas över generationsgränser snarare än bara inom

• Attityderna varierar emellertid också mellan generationerna, med 
betydande skillnader vad gäller vilken typ av teknik olika generationer vill 
använda skäl för att använda viss teknik

• I motsats till tidigare litteratur är de tre generationerna överens om att de 
lär sig teknik enkelt och har inga problem att följa med den tekniska 
utvecklingen



I LJUSET AV COVID-19 (N=3000)

• Mer än hälften, i alla tre generationer, rapporterar ökad användning -
högsta andelen bland människor i åldern 70-79 år. 

• De yngre har en hög användning av IKT för shopping, men 70-79 handlar 
mestadels IRL



FAKTORER SOM PÅVERKAR

• Ekonomi och materiella förutsättningar

• Utbildning, kunskap och erfarenhet

• Sociala relationer och sociala engagemang

Ung teknik, äldres vardag (2015-2017, N=2 000, ålder 65-85 år) med finansiering av Forte

Äldre i e-samhället (2018-2021, N=2 500, ålder 65-90 år) med finansiering av Familjen Kamprads stiftelse



TILLGÅNG TILL TEKNIKEN

• Ekonomi för att köpa och för att förbli 

digital rustad

• Fungerande infrastruktur samt 

kunskap/vetskap om den

”Starka ekonomiska förutsättningar ökar 

chansen för närvaro av fungerande teknik, 

men det kan även vara en prioriterad utgift.”



FÖRSTÅ TEKNIKEN

• Längre utbildning – mer kvalificerat 

jobb – bättre kunskaper i engelska

• Yrkesanvändning

”Det hjälper inte att apparaterna och 

gränssnitten blir allt mer intuitiva när 

man inte förstår logiken eller språket.”



Statistik från 2020
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STÖD OCH MOTIV 
FÖR ANVÄNDNING

• Ett socialt aktivt liv ökar 

chansen till användning

• Tillgången till sociala nätverk 

krävs för stöd och hjälp

”Föreningsengagemang och en vardag med aktiviteter 

kräver i stort sett en internetuppkoppling idag!”



Statistik från 2020
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COVID-EFFEKTEN – FALSK ELLER SANN (N=2 500)

Eftergymnasial utbildning

• 48 % har ökat sin användning av 
digitala medier

• 29 % har börjat göra nya saker med 
hjälp av digital medier

• 18 % har ökat sin digitala kompetens

Grundskola eller motsvarande

• 26 % har ökat sin användning av 
digitala medier

• 14 % har börjat göra nya saker med 
hjälp av digital medier

• 10 % har ökat sin digitala kompetens

Det finns även en ålderseffekt bland de lågutbildade, men inte bland de högutbildade!



TAKE HOME MESSAGE

• Kronologisk ålder avgör inte attityder till teknik och teknikacceptans

• Äldre människor är inte särskilt bekymrade över att lära sig ny teknik

• Intresse och upplevd nytta överväger många hinder

• Forskning ur ett generationsperspektiv kan ge kunskap för att utveckla strategier 

för lärande och kompetensutveckling när det gäller teknikinförande och 

användning bland vuxna

• Digital delaktighet och kompetens är en färskvara som måste underhållas
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