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Textversion poddavsnitt #67 Digitalt utanförskap 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

Han sa: "Den här, den funkar inte för oss. Digitalisering funkar inte. Vi kan inte 

använda och söka tjänster. Vi behöver hjälp." 

Det här är Demokratiresan. 

— 

Anders Nordh: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Demokratiresan. Jag heter 

Anders Nordh, och jag jobbar på demokratisektionen på SKR, Sveriges Kommuner 

och Regioner. Jag har glädjen i dag att ha med mig Ahmed Kaharevic från Linköpings 

universitet. Är du där, Ahmed? 

Ahmed: Jag är här. Hej allihopa! 

Anders: Hej, vad härligt! Vad har du för roll på universitetet? Vilken fakultet hittar 

man dig på? 

Ahmed: Jag är doktorand i statsvetenskap på Linköping universitet, och tillhör den 

filosofiska fakulteten. Jag forskar alltså om digital delaktighet, eller så skulle man 

också kunna kalla det politisk och social delaktighet i det digitala samhället. Jag tillhör 

en forskargrupp som heter DINO, Digitalisering i nya offentligheter, där 

forskningsledaren är Elin Wihlborg som jag vet har deltagit i ett tidigare avsnitt av 

Demokratiresan. 

Vi i vår forskargrupp forskar om det digitala samhället i bred mening, om 

tjänstemannens roll, om hur styrning och ledarskap förändras och om automatiserat 

beslutfattande som ett par exempel. 

Anders: Där fick vi ju en alldeles galant inledning på den här podden och beskrivning 

om vad den kommer handla om; just det som rör det digitala utanförskapet eller de 

digitala svårigheterna som många fortfarande brottas med. 
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Ni har ju gjort en hel del studier inom det här området, inte minst i Linköpings närhet. 

Skulle du kunna ge oss en beskrivning av vad ni kikat på och hur ni gått till väga? 

Ahmed: Ja, vi har gjort ett par lite olika studier där jag har varit mest delaktig i våra 

studier om den digitala delaktigheten i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har 

främst kollat på Skäggetorp i Linköping.  

Innan jag går in på det tänker jag berätta lite kort: vad är då ett socioekonomiskt utsatt 

område? Jo, det kan definieras på olika sätt. Forskare och myndigheter mäter och 

klassificerar de här områdena på lite olika sätt. Men det man brukar lyfta är att 

inkomsten generellt är lägre, det är färre som arbetar, det är lägre utbildningsnivå, den 

kriminella närvaron är högre. Vi har till exempel polisens register av utsatta områden 

och den etniska mångfalden är oftast större. Dessa områden brukar i den offentliga 

debatten kallas förorter eller miljonprogramsområden.  

Vi har då gjort lite olika studier. Vi började med ett par observationer 2019 på 

bibliotek i sådana här områden i Norrköping och Linköping. 

Biblioteken arbetar med att stödja invånarna i deras digitala inkludering. Man hjälper 

medborgare som kommer till biblioteket för att använda olika tjänster.  

Anders: Hur har ni gjort när ni gjort de studierna? Har ni varit på plats och gjort 

fältstudier? 

Ahmed: Ja, precis. Vi har varit på biblioteken. Dels har vi suttit nära receptionen och 

pratat med medarbetare, kollat vad de gör och även pratat med vissa besökare. 

Dels har vi varit på lite olika slags verksamheter eller aktiviteter som biblioteken 

anordnar. Det kan vara till exempel teknikhjälpen, digitalt skapande eller 

programmeringsstuga.  

Anders: Vad ser ni för något när ni gör studierna? Vad är det för problem som de som 

kommer till – i det här fallet – biblioteken, vad är det de brottas med när det gäller att 

få sin digitala vardag att fungera? 

Ahmed: Man brottas med väldigt mycket olika saker. Det kan vara allt från att man 

behöver stöd för att betala räkningen på Swedbank, det kan vara att man vill skriva ut 

ett par foton, det kan vara att man vill skriva ut en resebiljett eller att man behöver 

söka stöd från Försäkringskassan. 

Så det är väldigt brett egentligen. Besökarna är också väldigt olika. Det är olika åldrar, 

olika etniciteter, kvinnor och män. Biblioteket når många på det sättet. 

Anders: Har du någon bild av var problemet ligger i huvudsak för de som söker 

hjälpen? Är det ekonomiska konsekvenser för att man inte har råd att skaffa de 
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tekniska prylar och uppkopplingar man behöver eller är det språkförbistringar? Hur 

ser det ut på den fronten?  

Ahmed: Det har egentligen varit lite svårt att se med just observationerna på 

biblioteken. Men vi har gjort andra studier också. En av de stora studierna vi gjort är 

en fältstudie i Skäggetorp som vi genomförde oktober 2019. Vad vi gjorde då i 

Skäggetorp var att vi gjorde en enkätstudie, men istället för att mejla ut, posta ut eller 

ringa upp respondenter så var vi i området. Vi knackade på dörrar. I de kvarteren där 

det bor mer människor var vi längre. Vi besökte även lokala verksamheter, både 

offentliga, privata och ideella aktörer för att rekrytera respondenter där borta.  

Anledningen till att vi gjorde så här var att socioekonomiskt utsatta områden är vad vi 

kallar i forskning "hard to survey". Det här är något som jag vet togs upp i ett tidigare 

avsnitt med World Values Survey, där man pratar om migranter som en sådan där 

grupp som sällan deltar i enkäter vilket är vad ”hard to survey” innebär.  

Men med vår metod, där vi vistas i området, där vi också översätter enkäten till de 

vanligaste språken i området, och där vi i intervjuteamet tillsammans pratade ungefär 

sju språk inklusive de vanligaste språken i området, kunde vi öka svarsfrekvensen. Vi 

lyckades tillfråga 500 personer varav 323 stycken deltog, vilket gav oss en 

svarsfrekvens på 65 procent. 

Jag kan också nämna kort att vi erbjöd ett symboliskt incitament också på 100 kronor, 

en värdecheck på en lokal matbutik som ett tack för att man deltog i en enkät med 

nästan 100 frågor.  

Anders: Hur viktigt var det att ni hade med personer som kunde många olika språk? 

Anders: Väldigt viktigt skulle jag säga. Viktigare än att vi översatte enkäten. Det 

visade sig nämligen att det var väldigt få respondenter som svarade på de här översatta 

enkäterna. Det var mycket vanligare att respondenten ville att intervjuaren skulle 

översätta i stunden eller hjälpa respondenten förstå vissa frågor som kanske var 

svårare på svenska. Men även att lyckas motivera en respondent att delta i vår enkät, 

där var språkkunskapen väldigt viktig. Att man kunde bemöta personen på ett språk 

som de förstår och känner sig bekväm med.  

Anders: Nu blir jag, och säkert våra lyssnare också, nyfikna på att höra resultaten från 

den här studien. 

Ahmed: Ja, men självklart. Jag tänkte att jag skulle kunna börja med ett citat, eller en 

fältanteckning, från studien. Förutom att vi samlade in den kvantitativa datan så förde 

vi också fältanteckningar när vi vistades här i oktober månad. 

Fältanteckningen lyder så här:   
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"Vid vårt besök på Syriska svenska föreningen missuppfattade en medlem att vårt 

projekt handlade om att digitalisera och inte att undersöka digital delaktighet. Han sa: 

'Den här funkar inte för oss. Digitalisering funkar inte. Vi kan inte använda och söka 

tjänster. Vi behöver hjälp. Det behövs att någon kommer och hjälper oss. Det är inte 

bra.’ Och flera av de tjugotal närvarande nickade instämmande." 

Jag minns det här tillfället väldigt mycket, och jag tycker det symboliserar en 

uppfattning eller en attityd som finns i området när det kommer till digitalisering. 

Men om vi kikar på till exempel vad den kvantitativa datan säger om 

internetanvändning, som är en ganska vanlig indikator för att mäta digital delaktighet, 

ser vi att i vår enkät svarar 87 procent att de använder internet. 

Om vi jämför den här siffran med global statistik, till exempel från 2018, så menar 

statistiken från Pew Research Center att 48 procent använder internet. Så globalt sett 

är det en högre andel som använder internet. 

Men om vi jämför med Svenskarna och internet från 2019, och varför jag jämför med 

2019 var att vi genomförde vår studie 2019 i Skäggetorp. I Svenskarna och internet, 

som försöker säga något om den svenska befolkningen generellt, är det 95 procent 

som svarar att de använder internet, vilket är en högre andel än vad det är i vår studie.  

Anders: Bland de som använder internet i den här gruppen som ni besökte, är det 

någon del i den gruppen som är helt utanför? Är användningen ojämlikt fördelad? 

Ahmed: Vi behöver titta mer på statistiken för att se just det, men när vi undersökt 

andra frågor kan vi se vissa skillnader, till exempel ålder som brukar vara en vanlig 

skillnad. Vi ser en viss skillnad när det kommer till etnicitet. Vi har inte hittat några 

skillnader när det kommer till män och kvinnor. Men som sagt, vi har inte undersökt 

den här frågan jättemycket än, faktiskt. Men det är en viktig poäng du kommer in på: 

att inte bara se den digitala klyftan mellan socioekonomiskt utsatta områden och 

Sverige, utan att man ser att området i sig också är väldigt heterogent och att den 

digitala delaktigheten skiljer sig i området.  

Anders: Vad ser du då för hinder i vad det gäller att vara digital delaktig? Handlar det 

mer om teknik eller att förstå de tjänster som erbjuds från kommuner, regioner och 

myndigheter? 

Ahmed: Jag tror att det kan vara lite olika faktorer. För det första måste vi fråga oss 

vad vi menar med digital delaktighet. För att ge ett exempel: det var inte så ovanligt 

att respondenter i vår enkät förklarade att de använder internet främst för att hålla 

kontakt med släktingar utomlands. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att man 

vet hur man använder Arbetsförmedlingens e-tjänster eller kommunens skolplattform. 
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Då kan man ställa sig frågan: är den här personen digitalt delaktig? Vad menar vi med 

digital delaktighet, och delaktighet i vad? 

Anders: Är det något ni från universitetets sida definierat, hur ni ser på digital 

delaktighet som begrepp? 

Ahmed: Vi har inte kommit fram till en precis definition, men det är något vi pratar 

om ganska mycket. Det vi som statsvetare är intresserade av är hur man tar del av de 

offentliga e-tjänsterna, eller hur man deltar online politiskt. Det här är en slutsats vi 

drar från fältstudien i Skäggetorp. Den här fältstudien och enkäten som vi gjorde 

kartlägger digital delaktighet lite bredare. Och det här var en av våra slutsatser, att vi 

måste kanske vara lite mer specifikt inriktade på användningen av offentliga e-tjänster 

och hur man deltar politiskt online, eller inte deltar.  

Anders: När du funderar på de svar ni fått kring hur vi gör och tar fram de digitala e-

tjänster som vi erbjuder i dag från kommuner, regioner, myndigheter och flera 

offentliga aktörer, kan man se någonstans var de stora problemen ligger? Vad behöver 

vi tänka på ur förbättringssynpunkt för att göra de ännu mer användvärda? 

Ahmed: Jag tror något väldigt viktigt är att man hämtar in mer data och kunskap om 

just attityder och användning bland den här befolkningen. Det här är ett område där 

det brister med väldigt mycket kunskap. Forskning kring digital delaktighet har främst 

fokuserat på åldersklyftan. Men en sak som tas upp ibland under fältstudien är språk 

till exempel. Ett annat hinder är att man kanske inte har den här samhällskompetensen. 

När det offentliga blir digitalt är det kanske ännu svårare att förstå hur samhället 

fungerar, alltså vad är till exempel skillnaden mellan myndigheters tjänster, 

kommuners tjänster och de privata tjänsterna?  

Det finns till exempel ett medborgarkontor i Skäggetorp, Kontakt Linköping, som 

stödjer invånare väldigt väl i att ta del av olika tjänster. Men de hjälper ju bara med de 

kommunala tjänsterna. Där kunde det ibland uppstå lite missuppfattningar, att man 

inte förstår vad som är en kommunal tjänst eller vad som är en statlig tjänst. 

Anders: Något som inte är ovanligt heller när man pratar om de här frågorna är ju att 

många som är lite tveksamma till att använda digitala tjänster säger att de inte känner 

tillit till systemet, eller har förtroende för det. Är det något ni har fångat i de här 

studierna?  

Ahmed: Det här har varit en större del i vår studie. Vi har ställt frågor om förtroende 

för olika offentliga verksamheter, och vi blev lite chockerade av resultatet. Resultatet 

pekar på att förtroendet är ganska liknande resterande av Sverige. Här behöver man 

egentligen problematisera lite när det kommer till hur mycket man kan generalisera 
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utifrån resultaten, hur representativt det är i och med vår metod. Jag tänker att vi inte 

kommer gå in på det jättemycket nu. 

Men vi ställer också frågor om man känner oro för att staten och myndigheter ska 

övervaka ens internetvanor online, om man inkräktar på den personliga integriteten. 

Här kan vi se att en större andel av våra respondenter svarar att de är oroliga jämfört 

med Svenskarna och internet 2019. Det här är något som brukar lyftas inom forskning, 

att man behöver tillit för tekniken i sig, till e-tjänsten samt till verksamheten bakom e-

tjänsten och bakom tekniken.  

Anders: Har du något bra tips till de som jobbar med att försöka öka den här tilliten? 

Finns det något som man borde tänka på att göra mer utav? 

Ahmed: Om jag får reflektera lite högt är det väl att man behöver skapa förståelse. 

Om jag till exempel inte förstår vad det är för tjänst eller varför jag borde använda den 

eller vem som ger ut den, vad är en kommun egentligen, kan jag tänka mig att det 

skapar oro bland användare.  

Något väldigt intressant som vi ser i vår fältstudie är att vi kan se både en digital 

klyfta och att användningsmönstret skiljer sig. 

Om vi tänker på den digitala klyftan, och om vi tar indikatorn "känslan att vara 

inkluderad i det digitala samhället", är det något som skiljer väldigt stort i vår studie 

och i Svenskarna och internet. 

I Svenskarna och internet är det, om jag minns rätt nu, 9 procent som svarar att de inte 

alls känner sig delaktiga. I vår enkät är det 21 procent som säger att de inte känner sig 

delaktiga alls. Det här är ju en väldigt stor skillnad.  

Vi kan till exempel se i en enkät som undersöker digital delaktighet bland personer 

med funktionsvariationer att personer med funktionsvariationer också känner sig mer 

utanför det digitala samhället. I vår statistik kan vi också se ett samband, eller en 

indikator på ett samband, mellan att känna sig inkluderad i det digitala samhället och 

att ha förtroende för offentliga institutioner. Just politiskt förtroende är något som 

forskare lyfter som väldigt viktigt för social och ekonomisk utveckling. Det kausala 

sambandet är lite svårare att se, alltså om det är förtroende som påverkar utveckling 

eller utveckling som påverkar förtroende. Men de går ofta hand i hand. 

Det här är ett exempel på den digitala klyftan, men jag vill också lyfta att man 

använder digitalisering på väldigt olika sätt. 

Om vi kopplar tillbaka till vad vi pratade om tidigare, alltså vad är det man ska vara 

digitalt inkluderad i egentligen?  
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Om det kommer till frågan om respondenterna använder sociala medier är det faktiskt 

en större andel i vår enkät som uppger att de gör det. Ungefär 90 procent medan i 

Svenskarna och internet var det runt 80 procent. På ett ungefär, nu minns jag inte 

siffrorna exakt i huvudet.  

Då behöver man ställa sig frågan...  

I vår enkät använder de sociala medier oftare, och på frågan om man tycker att 

internet förenklar ens politiska deltagande ser vi en liten mer positiv attityd i vår enkät 

jämfört med Svenskarna och internet.  

Samtidigt har vi de här siffrorna som pekar på att man känner sig mer digitalt 

exkluderat, man använder internet mindre, tillgången till smartphones är också 

mindre, eller färre som använder smartphones.  

Så det är väldigt komplext med digital delaktighet. Egentligen kanske man inte borde 

prata om digital delaktighet som två olika motpoler där man är inne eller ute, utan man 

kanske borde prata om ”digital diversity”. Att vi kan använda digitalisering på väldigt 

många olika sätt.  

Anders: Det handlar ju rätt mycket om det här "what's in it for me?" som gör att jag 

just skulle vilja använda vissa delar.  

Om du blickar framåt nu då. Nu har ni gjort den här studien, blir det någon 

fortsättning? Kommer ni titta på andra ställen för att få mer material eller hur går era 

tankar? 

Ahmed: Ja, vi blev faktiskt väldigt nyligen, för ungefär en vecka sedan nu när vi 

spelar in den här podcasten i början december, beviljade finansiering för ett nytt 

projekt, från forskningsrådet Formas. Det projektet är en utveckling av fältstudien vi 

gjorde i Skäggetorp. Där kartlade vi digital delaktighet lite bredare och konstaterade 

att användningsmönstret skiljer sig lite, att vi inte kan prata om att vara digitalt inne 

eller ute, utan det handlar om vad är det vi ska vara delaktiga i.  

I den här studien vill vi utforska det lite mer och fokusera just på användningen av 

offentliga e-tjänster och att delta politiskt online.  

Anders: Hur ser den tidshorisonten ut på den fortsättningen? När går ni igång och när 

är tanken att ni ska ha nya forskningsresultat? 

Ahmed: Vi börjar nu efter årsskiftet, alltså i januari 2022. Då ska vi sätta oss i 

forskningsgruppen och ha en liten kick off. Sedan kommer projektet pågå i tre år. Det 

kommer nog komma lite resultat under de här tre åren, men de större slutsatserna 

kommer komma efter projektet. Det här kommer också vara en del av min avhandling.  
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Anders: Om du avslutningsvis skulle ge råd till oss som jobbar inom kommuner och 

regioner, är det något särskilt vi ska tänka på när vi utvecklar tjänster för våra 

medborgare? 

Ahmed: Egentligen har jag inte jättekonkreta tips, och det speglar var vi är i 

forskningsprocessen. Vi är i det utforskande stadiet. Vi har inte riktigt kommit till 

stadiet där vi ska förstå och förklara digital delaktighet, som är målet med nästa 

projekt.  

Men det jag kan säga är väl att påpeka just att det finns en brist på data och kunskap 

om digital delaktighet i socioekonomiskt utsatta områden, att det behövs mer kunskap 

och data, och en medvetenhet om dessa frågor när man digitaliserar offentliga tjänster. 

Vi träffade på väldigt många olika verksamheter i Skäggetorp som stödjer 

medborgarna med att använda digitala offentliga tjänster. Det kan vara 

medborgarkontoret, familjestödshem, till och med trygghetsvandrarna hjälpte till med 

det här. Så det är väldigt många olika verksamheter som gör det, och som lyfter det 

här gapet som skapas när offentliga tjänster blir digitala. Så att man tar vara på dessa 

verksamheter som finns i området.  

Anders: Ta vara på de offentliga verksamheterna som finns. Det får bli en bra 

slutkläm på det här samtalet med dig, Ahmed Kaharevic från Linköpings universitet. 

Jättestort tack för att du hade möjlighet att vara med här i dag.  

Ahmed: Tack så mycket, Anders, för att jag har fått vara med här i dag. Det har varit 

väldigt roligt.  

Om man är intresserad av att läsa mer om vår forskning kan man göra det i våra 

DINO-rapporter. De hittar ni på vår hemsida. Ni kan googla på "DINO rapporter 

Linköpings universitet". Tack.  

Anders: Jag vill också lägga till ett par tips innan vi avslutar det här samtalet. Är ni 

intresserade av det som rör just digital delaktighet, gå in på digidel.se. Där finns 

mycket intressant material, rapporter och annat och tips om kommande aktiviteter 

under hela året framöver kring digital delaktighet.  

Om ni som jobbar i kommuner och regioner vill skaffa er en snabb bild över läget hos 

er, så rekommenderar vi att prata med de som jobbar på era bibliotek. De har initialt 

en väldigt bra bild på de som har digitala svårigheter och hur ni kan hjälpa dem. Men 

som sagt, det blir ännu mer spännande när vi får ta del av Ahmeds och hans kollegors 

rapporter ännu längre fram när ni har vidgat forskningen. Med det säger vi tack för 

den här gången. Jag heter Anders Nord och finns på demokratisektionen på SKR och 

vi hörs i nya avsnitt av Demokratiresan. 
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Demokratiresan - en podcast från Sveriges kommuner och regioner.  

 

 


