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Nätverket 

KKPPRR  llyyssssnnaarr    

ppåå  oossss! 
 

 

Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv 
 
 

 Digitaliseringen går snabbt i det svenska samhället. Går det 
 för snabbt? Forskare talar om silversurfarna som har ett 
 visst försprång.  

 
 

Digitaliseringen slår fel 
 

Den digitala kompetensen varierar bland äldre personer. It är en del av 

välfärdstekniken och genom datorer, surfplattor och mobiltelefoner ska äldre 

själva kunna använda verktyg som gör deras vardag enklare och rikare. Det 

finns stora möjligheter. Men samtidigt ställer det krav på användarna. Alla 

behärskar inte den nya tekniken. 

 

Tobias Olsson vid Malmö universitet och Dino Viscovi vid Linnéuniversitet i 

Växjö har i en studie ur ett sociologiskt perspektiv undersökt vilka äldre som är 

vana att hantera digitala medier. De beskrivs som silversurfare. Studien består 

dels av intervjuer bland personer i åldern mellan 66 och 82 år och dels en 

enkätundersökning bland personer över 65 år. 

 

Vilka var de avancerade digitala användarna? Silversurfarna kännetecknades av 

 att vara välutbildade 

 att vara i åldern kring 70 år 

 att ha ett aktivt socialt liv och är vid god hälsa 

 är digitala användare sedan lång tid och har en teknikpositiv inställning  

 

I en diskussionsdel i rapporten sägs att silversurfarna är en privilegierad grupp, 

samtidigt som beslutsfattare tenderar att anta att de representerar den äldre 
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generationen i allmänhet. Digitaliseringen i samhället måste i stället baseras på 

kunskap om hur vardagslivet ser ut. 

 

- Annars finns det stor risk att digitaliseringen leder till lägre, snarare än högre, 

livskvalitet för de flesta äldre, sammanfattar Tobias Olsson och Dino Viscovi. 

 

Källa: Äldre i centrum 

 

 

Sällanvändarna behöver hjälp. 

 

 Internetstiftelsen har i en rapport beskrivit behoven hos 
 det man kallar sällananvändarna. Rapporten är en del-
 rapport med titeln Digitalt utanförskap. 

 

- Det finns fortfarande grupper som inte är en del av det digitala samhälle, och 

det är viktigt att börja prata om vilka kompetenser som krävs för att kunna ta del 

av samhällstjänster som erbjuds digitalt, säger kommunikationschef Jannike 

Tillå vid Internetstiftelsen. 

 

Sällananvändarna behöver hjälp med att installera mobilt bank-id, skapa e-

postkonto eller boka en resa på nätet.  

 

- Vi måste se digital kompetens som ett brett begrepp. Bara för att man kan 

googla eller betala räkningar på nätet betyder det inte att man behärskar andra 

digitala aktiviteter. Digitala tjänster behöver utformas så att alla kan använda 

dem och att alla kan få utveckla sin digitala kompetens och vara delaktiga i 

samhället oavsett personens förutsättningar.  

 

Källa: Äldre i centrum 
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