
Mer för fler – Hur ökar vi den digital delaktigheten?



Vårt utmaningsområde
Hur kan vi öka den digitala 

delaktigheten hos datorovana?
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”Jo, men det kan det göra, tryck bara dit och dit”, 

men det vågar ju inte jag. Så nu har jag också massa 
som inte är sparat.”

Vad menas med det? Vad betyder det här? Och så blir man 

jätterädd att man ska sabba alltihop om man trycker fel 
och så där.

Känslor -

Nej. Jag har ett Facebook-konto, men jag 
vägrar. Men samtidigt ibland känner jag att jag hade kunnat 

kolla upp saker på Facebook, men jag är för 
rädd för det.

Ja, men det är ju en livlina. Min stora skräck är 
om telefonen lägger av.

…Ibland kan man känna att 
man kan förstöra allt 
genom att trycka på en 
knapp,  då rasar hela 
internet ner, att det blir 
fängelse osv. Vi äldre är 
ängsligare… …den här rädslan jag pratade om, 

att man tar inte riktigt det på 
allvar. Men det kanske är en del i människans utveckling, 
att man hamnar där, i det här läget. Det tror jag att många gör.

För det är en sak jag märkt ju fler 
äldre jag pratar med. Man blir 
räddare och räddare för varje år 
som går…



För när jag hade köpt nya telefonen så var apparna
borta, då frågade jag en kvinna här. Jag tänkte jag 
går inte runt hos grannarna mera, det känns så 

pinsamt även om de är snälla

just nu får jag ingen hjälp alls för han har inte tid. Han sitter 
med en liten tjej på 1,5 år, hus och så. Så jag förstår att han 

inte hinner med. Man vill ju inte pressa 
andra heller och då känner jag att 
jag borde kunna klara mig själv. 

Om att be om hjälp:
”Nej, det gör det inte. Jag tycker det är 

jättejobbigt, jag vet att alla har jättemycket att 

göra. Så det känns absolut inte bekvämt. Och det 
vet ju de att jag tycker att det är jobbigt så det är ingen 

hemlighet. Jag ska göra det nu och jag går och drar på 
det.”

Fruktansvärt pinsamt. För det är en 

prestigeförlust. Särskilt, man blir äldre. Man har 
ju en gång i tiden varit den som vet och kan och så är man 

där längst ner som inte vet och kan så det är jobbigt.

Om att vara till besvär:
Nä, nej, jag vill inte gå så mycket, för att det blir ju så att ”nu 
kommer tanten igen”.

Ja, och är man då lite kontrollfreak så sitter man ju 

genast i hissen. Man känner sig ju så

utelämnad. Man är van att ha klarat sig 
själv och om inte annat har man kunnat läsa sig till 
hur man ska göra för att förstå. Men nu funkar inte 
det längre.

Känslor -



Jag frågar lite mig för, men jag har aldrig haft den där 
spärren, utan jag testar mig fram. Till slutliga lösningar

Jag är nyfiken av mig. Jag har märkt det mer och mer, jag 
pratade med min man, och han är ingen sådan. Nej, det går 
inte. Men jag går in och tittar på datorn. Det är ju ett 
fantastiskt hjälpmedel.

Det är ju bara jag som kan göra fel. Det är ju bara 
att börja om igen. 
Vadå fel? Det finns inget som heter det egentligen tycker jag. 
Det är bara att börja om igen. 

Jo. Jag köpte datorn åt henne och hjälpte henne komma igång. 

Då var hon stolt, hon var lite före 
sina kompisar. Hon var alltid 
nyfiken, ville lära sig, ville hänga 
med. Och det kan jag tycka att jag är också men jag hänger 
inte riktigt med. Det jag känner är att det har blivit lite mycket 
faktiskt. Jag hänger inte med. 

Hon inbjöd en bekant som kunde det där som lärde upp 

henne. Hon var ju väldigt öppen för sånt så hon 
tyckte att det var alla tiders. Så visst. Det är ju inställningen. 
Medan en annan 90-åring jag känner, hon kan inte drömma 
om att hålla på med sånt där.

jag började med att köpa en dator för att skriva ut 
dokument för släktforskning. Det gjorde att jag blev mer och 

mer orädd, så jag använder idag datorn till att kolla allt 
möjligt, t ex reservdelar till allt möjligt med mera. Jag har 

blivit modigare

Det jag tycker har dykt upp på senare år är alla dessa 

termer. Som man inte riktigt vet vad de står för. Jag 
använder väl trial and error så 
kommer jag kommer jag väl underfund med det allt 
eftersom, men det hade varit roligt att kunna det lite mer 
ordentligt.

Känslor +



Digitalt självförtroende och självkänsla

Mod

Nyfikenhet

Vilja och våga lära

Roligt och spännande

Rädsla

Skam

Vara till besvär

Stress, prestige

Det handlar främst om känslor inte om teknik

Bilder: CC0



Språkhinder

Många ord man måste slå upp. Alla ord kommer inte på 

svenska, utan på engelska. Och det är inte så lätt 
för många heller.

Ja, jag skulle behöva en ordlista. Så jag vet egentligen inte 
vad en app är. För det kom precis så där i skarven när jag slutade 
jobba…

Ja, och i och med att man inte är född in i det här så har man inte 

det tänkandet. Sedan har man inte heller orden. Så om jag får 
råd och tips, om det är på Google eller så, så hänger jag inte med 

för jag har inte språket.

Vad menas med det? Vad betyder det 
här? Och så blir man jätterädd att man ska sabba alltihop 
om man trycker fel och så där.

Vad heter den där nu då? Har man 
inte de tekniska termerna är det 
inte så lätt. 

Däremot när man är tillsammans med 
ungdomar känner man att man blir tystlåten. 
Det är ett litet annat språk som jag antar 
kommer via tekniken som inte vi gamla är vana 
vid. Så är det ju överhuvudtaget i hela samhället 
med nya engelska ord som ni har fört in. Här 
sitter vi och chillar säger man, det 
sa ju aldrig vi fast vi också satt och 
hade det mysigt.

Det finns många som inte kan 
använda Bank-Id och swish och inte 
kan hantera någonting på 
mobiltelefon eller dator för att de 
inte har bra svenska, inte heller 
engelska. Och ofta behöver de fråga 
något från andra människor.

Ja. Jag tycker att många saker är 
svåra. Tex jag funderar på att det är 
lite svårt att informationen på nätet 
är på svenska…

Då säger jag vad som är fel, och de svarar en massa 
rabbel som jag inte förstår ”om du går in och 
laddar ner…” osv, de tar för givet att jag vet vad jag 
pysslar med, men det gör jag ju inte.  Så de börjar på 
en nivå här uppe, och så får jag förklara så de tar ner 
det till en ”dagisnivå”, det blir pinsamt, men jag sitter 
i en sits där jag måste.



Utanförskapet är även språkligt
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Engelska

Fackspråk

Svenska

Symboler
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Hinder - Funktionsvariationer
Om att vilja vara mer digitalt 
delaktig:

”Ja, gud, ja! Men jag kan inte av 
hälsoskäl.”

”…då kom man ju ihåg vad folk hade skrivit och 
berättat. Det gör man inte längre liksom”

Och det var senast häromdagen så var det en man som, han 
har börjat se så dåligt, så att han inte ser på telefonen 
längre att skriva och då skulle han gå på banken och betala in sina 

räkningar och då skulle det kosta 150 kronor för 
varje räkning.

På de flesta jobb. Eller alla är ju inte så men man har 
mera kontakter och det är klart det kan ju också bero 

lite grann på hur aktiv man är men om det är så 
att det då är sjukdomar som gör att 
man blir att man blir begränsad så då 
begränsas man i de här sakerna också 
och då blir det ännu viktigare att det 
fungerar.

Ja, om det blir svårare att ta sig ut till 
någonting att ändå får vara delaktig 
och med på den digitala vägen.



Ekonomi

Utrustning

Familj och 
bekantskapskrets

Det är inte lika villkor för alla
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Vad är det man missar om man inte är digitalt delaktig?

Digitalt utanförskap Digital delaktighet

Nackdelar
Fördelar

Nackdelar
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Vi anpassar frågeställningen

Vårt utmaningsområde:
Hur kan vi öka den digitala delaktigheten 

hos datorovana?

Ny frågeställning:
Hur kan vi på ett roligt och inspirerande vis 

stärka individers digitala självkänsla?



Vi identifierar följande nyckelfaktorer

• Man behöver få möjlighet att öva och göra fel

• Det skall vara lustfyllt och finnas gott om tid

• Visa både nytta och nöje

• Möjlighet att få stöd

• Det personliga mötet är viktigt

• Språket är en nyckelfaktor



Vi tar hjälp av 
besökarna



Besökarna hjälper 
oss ta fram idéer



Medarbetare 
hjälper oss utveckla 
idéer och ta fram 
prototyper



Vi testar och utvärderar 
prototyper tillsammans med 
användare





På väg ut hittar du en vante på golvet. 

Du tror att den tillhör en bekant men 
är osäker. 

Ring ett videosamtal till numret XXX-XX XX XXX för att visa upp 
vanten. Bonus: Vänd kameran för att visa rummet du sitter i.

Digital övningskörning

Nu kör ni



Annan verksamhet vi startat upp

IT-språkcafé – Träna svenska och lär dig mer om IT

IT-Kvinnogrupp

Utökade drop-in tider för digitalhjälp

Pedagogiskt material med fokus på begrepp och symboler





Fortfarande under utveckling

Läsecirkel med digitalt tema

Uppsökande digitalhjälp med biblioteksbuss

Kaffe med bit – Fika och föreläsning med spännande teman



Hur går vi vidare?
De prototyper vi är nöjda med utvecklas till återkommande verksamhet

Vi arbetar med uppsökande verksamhet på många nya platser

Nya kontaktnät och kanaler innebär nya möjligheter att nå målgruppen

Resurser från Stärkta bibliotek att utveckla arbetet med digital delaktighet

Vi använder tjänstedesign inom flera områden



Tack för oss!
Vi som arbetat med Mer för fler inom Umeå kommun heter:

Anette Lindström, Johan Sundlöf, Ida Boija, Annika Eriksson, Jon Fällström, Kendra McDonnell
Åke Samuelsson

Kontaktuppgifter till projektledare:
Jon Fällström

jon.fallstrom@umea.se 
070-2593621
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