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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks äldre personers förhållande till den teknik de 
möter i vardagen. Statistik visar att det i åldersgruppen 65–84 år, 
jämfört med de yngre åldersgrupperna, är betydligt färre personer 
som har hemdator. Avsikten med studien var att kvalitativt utforska 
vad som ligger bakom sådana och liknande förhållanden. Omständig-
heter som kan vara av betydelse vid utveckling av teknik för äldre 
människor.  

Etnografiskt inspirerade fallstudier genomfördes hos fyra ej yrkes-
verksamma personer i åldrarna 65 till 75 år. Det empiriska arbetet har 
i huvudsak inneburit observationer tillsammans med deltagarna och 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Momenten har genomförts i 
deltagarnas hem. 

I syfte att göra resultaten lättillgängliga har dessa utformats som 
porträtt skrivna i jagform. Tanken med porträtten är att de ska kunna 
användas som idé- och designstöd i samband med utveckling av tek-
nik för personer i situationer som liknar deltagarnas. 

Praktiskt, estetiskt, symboliskt, socialt och affektivt bruk har varit 
utgångspunkter vid analysen som genomförts med porträtten som un-
derlag. Ur analysen framträdde ett antal bruksvärden. Dessa avser de 
positiva eller negativa värden som bruk av någon teknik innebär för 
brukaren. Bruksvärden som umgänge, åtnjuta information och nöje, 
effektivitet och trygghet, avgör brukarens förhållande till tekniken.  

Några av slutsatserna i studien är: att trygghet är ett centralt bruks-
värde deltagarna upplever i mobiltelefonbruket, att deltagarna har ett 
mycket begränsat intresse för hemdatorer, att barnen spelar, som an-
skaffare, påverkare och stöd, en viktig roll för deltagarna vad gäller 
tekniken i vardagen. 
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1 Inledning 

Mycket av teknikutvecklingen är idag fokuserad på tekniktillämp-
ningar i arbetslivet och som yrkesaktiv kommer man i kontakt med 
ny teknik vare sig man vill eller inte. En stor grupp ej yrkesaktiva är 
folkpensionerade äldre vuxna som nästan utgör en femtedel av Sveri-
ges befolkning (Östlund, 1999b). Ny teknik handlar idag ofta om 
kommunikations- och informationsteknik. Här talar statistiken sitt 
tydliga språk. År 1999 hade 77 procent av de sysselsatta tillgång till 
datorer på arbetsplatsen. Tittar man på datortillgången i hemmen 
visar det på stora skillnader mellan den äldre åldersgruppen och de 
övriga. Endast 17 procent av personer i åldrarna 65–84 hade tillgång 
till dator i hushållet, medan 70 procent av de mellan 45 och 64 år 
hade dator hemma (SIKA Rapport 2000:8). Denna skillnad kan ha 
många orsaker, till exempel är det sannolikt att inkomstnivå har be-
tydelse. En annan statistikuppgift som visar ett liknande mönster är 
att endast 9 procent i åldersgruppen 65–74 trodde att de inom fem år 
beställer dagligvaror via Internet från hemmet eller från jobbet, me-
dan 20 procent av de mellan 45 och 64 år, och 38 procent av de 
mellan 25 och 44 år trodde det samma (SIKA Rapport 2000:8). 

Jag undrade vad som ligger bakom de skillnader som siffrorna vi-
sar på. De äldre åldersgrupperna är en stor del av befolkningen och 
kan därför betraktas som en stor möjlig kundgrupp för vissa teknik-
producenter. Svaret på min undran kan kanske påverka innovation, 
design och produktion av teknik för äldre personer. 
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1.1 Syfte 
Studiens två syften har varit: (1) att undersöka de medverkande 
personernas förhållande till teknik de möter i vardagen, samt (2) att 
för var och en av de medverkande personerna skapa det jag kallar 
porträtt med fokus på deras vardagliga teknikmöten och förhållande 
till tekniken i fråga. Tanken är att dessa porträtt fristående från rap-
porten ska kunna fungera som idé- och designstöd att användas i 
samband med utveckling av teknik för personer i liknande situatio-
ner. 
 

1.2 Avgränsningar och begrepp 
Mina kriterier för urvalet av deltagare i studien är att de ska tillhöra 
åldersgruppen 65–75 och inte vara yrkesverksamma (d.v.s. folkpen-
sionärer). De ska inte vara beroende av speciell äldreteknik (eller 
handikappteknik), det vill säga teknik utformad speciellt för att till-
godose behov från personer med åldersbetingade försämringar eller 
förluster av olika funktioner. Skälet till det sistnämnda kriteriet är att 
studien inte omfattar äldreteknik samt att jag antar att ett beroende av 
den typen av teknik kan prägla förhållandet till teknik i allmänhet. 
Det som gör de medverkande pensionärerna till en grupp ur studiens 
perspektiv är att de som exkluderade från arbetslivet inte kommer i 
kontakt med teknik på samma sätt som yrkesaktiva eller studerande-
grupper. Jag vill betona att jag inte betraktar deltagarna som en ho-
mogen grupp människor i övrigt, utan som individer. Åldrandepro-
cessen är individuell och påverkar människor mycket olika (Berg, 
1996). Jag använder ofta uttrycket äldre som en generell gruppbe-
nämning för personer över folkpensionsåldern. Jag gör det med hän-
visning till den gemensamma åldern och deras situation som pensio-
närer. 
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Formuleringen ”att undersöka de medverkande personernas förhål-
lande till teknik de möter i vardagen”, i undersökningens syfte, inne-
bär att studien omfattar den teknik som deltagarna möter relativt re-
gelbundet i eller utanför hemmet, direkt eller indirekt exempelvis via 
mediadebatter. Teknik är här därmed ett vitt begrepp och innebörden 
har i viss mån styrts av vad deltagarna själva betraktar som teknik. 

Vardag och teknik för den aktuella åldersgruppen ur ett genus-
perspektiv tas inte upp i denna studie, även om vissa uppgifter i stu-
diens porträtt kanske kan ses ur ett sådant perspektiv. Genusvinkeln 
förtjänar en egen studie och betydligt mer utrymme än det som un-
derordnad rubrik här kan ges. 
 

1.3 Nokia Home Communications 
Denna studie har genomförts i samarbete med Nokia Home Commu-
nications (NHC) som är en del av Nokia Ventures Organization. De 
hade tidigare sitt huvudsäte i Linköping, Sverige, men har under 
tiden arbetet med studien pågått lagt ned detta kontor. NHCs fokus 
låg på digitala plattformar och IP-baserade kommunikationslösningar 
för hemmiljöer. NHCs stora produkter är Media Terminalen, Media-
master och Navi Bars. Genom denna digital-TV- och internettermi-
nalteknik ges det i hemmet tillgång till flera former av digitala media 
och tjänster. Centralt i utvecklingen var strävan att skapa användaran-
passade system som var lätta att använda. NHCs intresse i mitt arbete 
har främst varit att få en inblick i hur de medverkande personerna 
förhåller sig till tekniken i vardagen. 
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2  Teoribakgrund  

Här speglas områden som är av betydelse för förståelsen av forsk-
ningsområdet äldre och teknikmöten i vardagen. Begreppet teknik ut-
forskas och kopplas till vardagen och människan. Avsnittet Bruksper-
spektiv är betydelsefullt för analysen av studien. 
 

2.1 De äldre 
Det som, ur studiens perspektiv, gör de medverkande pensionärerna 
till en grupp är deras ålder och att de som ej yrkesaktiva inte kommer 
i kontakt med teknik på samma sätt som yrkesaktiva och studerande. 
Jag betonar att jag a priori inte betraktar deltagarna som en homogen 
grupp i övrigt. Här tar jag upp det vi känner till om äldre och åld-
rande i kontrast till den mer stereotypa generaliserade synen på äldre.  
 
2.1.1 Åldrande – allmänt och heterogent 
Det är viktigt att poängtera att åldrandets villkor är olika för olika 
människor (Tornstam, 1998). Vi måste förstå att människors kronolo-
giska ålder och de yttre tecken kroppen uppvisar, inte har den bety-
delse vi gärna tillskriver dem (Olby, 1997). Berg (1996) menar att det 
allmänt är först vid ungefär 80 år och uppåt som man i någon större 
utsträckning utsätts för åldrandeförändringar. I det avseendet liknar 
människor mellan 65 och 80 år mer dem i medelåldern än dem över 
80 år. 

Det som ibland upplevs som annorlunda hos äldre människor vad 
gäller till exempel personlighet är ofta ett resultat av generationsskill-
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nader. De som är äldre idag har fått en annan uppfostran och har levt 
under andra sociala, politiska och ekonomiska förhållanden än 
dagens unga (Berg, 1996). I en stor amerikansk studie fann man att 
skillnaderna i personlighetsdrag var större mellan olika generationer 
än vad de åldersbetingade personlighetsförändringarna var inom ge-
nerationerna (Berg, 1996). Personligheten påverkas oftast inte av 
själva åldrandet och kan i det avseendet betraktas som stabil genom 
livet. Vanebundenhet, konservatism och att hålla fast vid det gamla, 
betraktas ofta som karaktäristiska personlighetsdrag hos äldre. Berg 
(1996) påpekar dock att det finns studier som visar att detta är en ge-
nerationsfråga och inte beror på åldrandet. Detta förhållande bekräf-
tas av Östlund (1999a) som menar att människor i stort behåller sina 
normer och värderingar, identiteter, konsumtionsmönster och en lik-
nande levnadsstandard, även efter pensioneringen. En etablerad upp-
fattning inom socialpsykologin, socialvetenskaperna och andra bete-
endevetenskapliga grenar innebär att de värderingar man tillägnar sig 
fram till 20–30 års ålder följer en i stort sett oförändrade livet ut. 
Förändringar kan ske men blir allt mindre troliga ju äldre man blir 
(Jegers & Lindgren, 1999). Personlighetsförändringar mot ökad pas-
sivitet, inåtvändhet och liknande är mer troligt miljöbetingade för-
ändringar, orsakade av att man tvingas in i nya situationer, får hälso-
problem, förlorar anhöriga och vänner, än att de är åldersförändring-
ar, (Berg, 1996). 

Vid studier där äldre jämförts med yngre har det visat sig att äldre 
agerar försiktigare än de yngre i olika situationer (Berg, 1996). Detta 
förhållande syns bland annat vid problemlösning, men också vid flera 
andra beteenden. En orsak till det kan vara att en, av ålder beroende, 
minskad psykisk snabbhet kompenseras med ett försiktigt förhåll-
ningssätt. Man har också, under experimentella och vardagliga för-
hållanden, visat att äldre människor använder mindre effektiva me-
toder vid problemlösning än yngre gör, och att äldre har svårare att 
byta problemlösningsmetod när en sådan visar sig felaktig. Detta be-
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höver emellertid inte innebära att äldre har en sämre förmåga, utan 
snarare att de antar andra strategier vid problemlösning än yngre 
personer och att studierna inte haft kapacitet att fånga upp dessa 
(Berg, 1996).  

Ett försiktigt beteende kan också bero på sociala omständigheter. 
Om äldre möts med fördomar och värderingar som framställer dem 
som improduktiva och svaga kan försiktighet vara ett sätt att undvika 
misslyckanden. En annan förklaring till resultaten, både om problem-
lösning och om försiktighet, kan vara att de är generationsrelaterade 
och inte beror på åldersförändringar (Berg, 1996). Resultaten i tvär-
snittsundersökningar likt de Berg refererar till kan bero på så kallade 
kohorteffekter. Det innebär att det mellan åldersgrupper finns 
olikheter i miljöförhållande och kulturella förhållande, exempelvis att 
olika generationer har olika antal skolår (Berg, 1996). 

Att utöva skrivkonsten, eller att lära sig behärska den, är ett exem-
pel på en verksamhet som förändrats mycket över generationerna. 
Från att skriva med bläck, där ett fel ofta innebar att skribenten fick 
skriva om stora stycken på nytt papper, till blyerts där radergummi 
medgav rättning av felskrivningar. Liknande utveckling har skett från 
maskinskrivning till användning av ordbehandlare som ger en ojäm-
förbar flexibilitet1. Det inte är konstigt att äldre bläckskrivande gene-
rationer antog en viss försiktighet eller eftertänksamhet innan de bör-
jade skriva. Kanske är det till och med så att nyttjandet av olika typer 
av artefakter (konstgjorda föremål) bakåt i tiden gav utrymme för 
mindre flexibilitet och alternativt handlande än idag, något som kan-
ske präglade brukarna till att anta ett eftertänksamt beteende i dessa 
och i liknande situationer. 

Med åldrandet uppvisar vissa minnesfunktioner en försämring, 
medan andra inte påverkas av åldern. Minne och inlärning påverkas 
                                              
1 Säljö (2000) beskriver hur informationstekniken förändrat vårt sätt att lära oss skriv-
konsten och vårt sätt att använda den.  
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negativt av stress, oro, ångest och depression, tillstånd som är vanliga 
bland äldre. Dock är de mest omfattande minnesförsämringarna som 
visar sig bland äldre orsakade av demenssjukdom (Berg, 1996).  

Vi vet att pensionering i de flesta fall minskar eller förändrar 
individens sociala nätverk (Berg, 1996). En del tycker att det ska bli 
skönt att gå i pension och få disponera sin egen tid som man vill, 
medan andra upplever en isolering och sysslolöshet. Fritiden, det vill 
säga tiden då man inte ägnar sig åt livsuppehållande sysslor, skiljer 
sig inte nämnvärt från övriga åldersgruppers fritid. Berg hänvisar till 
olika intervjuundersökningar som visar att vanliga sysselsättningar 
bland äldre är att läsa, arbeta i trädgården och promenera i skog och 
mark. 
 
2.1.2 Andras syn på äldre 
Hur vi låter generaliseringar och fördomar styra vårt sätt att se på 
gruppen äldre människor är ett ämne som flera författare tar upp 
(t.ex. Olby, 1997; Tornstam, 1998; Berg, 1996). Tornstam (1998) be-
skriver de mer eller mindre falska myterna som finns om gruppen 
äldre människor. Han konstaterar med stöd av en egen undersökning 
(Tornstam, 1981) och en undersökning utförd av Luszcz och Fitsz-
gerald (1986) att yngre åldersgrupper tillskriver de äldre högre grad 
av problemupplevelser än de äldre själva uppfattar sig leva med. Han 
finner också att äldre själva överskattar de problemupplevelser andra 
äldre har i förhållande till egna upplevelser. Det tydliga mönstret var 
att ju yngre respondenterna var, desto mer problem tillskriver man 
äldre generationsgrupper. Det visade sig dessutom att långtidsut-
bildade överskattade de äldres problem mer än andra. Exempel på 
problem som respondenterna fick skatta graden av var: rädsla för 
brott, ensamhet, sjukdom, känsla av att inte behövas, brist på syssel-
sättning, brist på vänner och känslan av att inte räcka till. 

Med utgångspunkt från den amerikanske sociologen Ronald Ingle-
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harts (1977) resonemang, om hur värderingssystem i samhället för-
ändras, förklarar Tornstam (1998) hur den i samhället rådande atti-
tyden gentemot äldre ofta utgår från yngre generationers värderings-
system. Dagens svenska 70–80 åringar har varit med om krig, depres-
sion, och fattigdom (Jegers & Lindgren, 1999). Deras liv har präglats 
av att skapa materiellt välstånd och fysisk trygghet, så kallade ma-
terialistiska värderingar, menar Jegers och Lindgren. Materialistiska 
värderingar som effektivitet, produktivitet och självständighet skapar 
negativa attityder gentemot människor som inte bidrar till materiella 
värden i samhället. Negativa attityder för vilka äldre människor kan 
vara måltavlor (Tornstam, 1998). Emellertid sker idag en glidning 
från materialistiska till postmaterialistiska värderingsstrukturer som 
karaktäriseras av strävan efter självförverkligande, upplevelser och 
livskvalitet i en vidare bemärkelse (Tornstam, 1998). Dessa förändr-
ingar sker långsamt efter hand som nya generationer träder in på 
arenan (Jegers & Lindgren, 1999). Kanske kommer övergången till 
postmaterialistiska värderingar innebära att synen på och attityder 
gentemot de äldre generationerna gradvis ändras och beteende som 
mer överensstämmer med ålderdomen uppmuntras och uppskattas 
(Tornstam, 1998). En annan förklaring Tornstam ger på varför vår 
syn på äldre inte motsvarar det verkliga förhållandet, är att vi upp-
fattar verkligheten på det sätt vi har behov av att uppfatta den. Vi vill 
kunna tycka synd om de äldre och ser dem därför som skröpliga och 
ömkliga i motsats till oss själva. 

Det är inte lämpligt att betrakta äldre som en homogen grupp män-
niskor. Tvärt om blir vi människor, på grund av de biologiska proces-
serna och miljön, mer och mer olika varandra med åldrandet, menar 
Berg (1996) som lite tillspetsat uttrycker det som att vi ”blir mer lika 
oss själva ju äldre vi blir” (s. 13). Ska vi kunna skapa en nyanserad 
bild av äldres förmåga att använda teknik måste vi, menar Östlund 
(1999a), med nödvändighet beakta de äldres heterogenitet. Ofta är 
det yngre människors perspektiv som antas då det utreds vilka insats-
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er som bör göras för äldre människor. Man utgår från att de gamla 
har samma behov som de hade som unga. Men detta ska inte tas för 
givet, menar Östlund (1996).  
 
2.1.3 Betydelsefullt för äldre 
De värden som relationer och arbete givit skattas högst bland de 
medverkande i en studie Olby (1997) gjort, baserad på samtal med 30 
pensionärer i olika åldrar (samt ytterligare ett 40-tal äldre i grupp-
samtal). Många räknar även naturupplevelser och kontakten med 
tillgivna djur till betydelsefulla glädjeämnen i livet. Både kvinnor och 
män i studien säger sig nu bättre än tidigare, förstå hur värdefullt det 
är med den närhet och samhörighet de har och har haft med andra 
människor. Också jobb man haft tillskrivs högre värden nu än 
tidigare. Det är speciellt tydligt hos de män som starkt identifierat sig 
med sin yrkesroll. De uttrycker saknad över arbetet. I motsats till 
värdet av relationer och arbeten tycks pengar och tillhörigheter 
värderas lägre än tidigare. Ägodelar har betydligt mindre värde än 
pågående och tidigare relationer. 

Den stora betydelsen relationer med andra människor har i äldres 
liv kan visa sig i vad man uppskattar i sitt hem och varför. Det är en 
koppling jag gör med hänvisning till en studie som Csikszentmihalyi 
och Rochberg-Halton (1981) presenterar. Studien genomfördes i 
mitten av 80-talet i Chicago i USA. Man intervjuade 315 personer i 
82 familjer och frågade bland annat vilka objekt som var speciella för 
dem och varför. De äldsta som tillfrågades valde fotografier, möbler, 
böcker, TV och grafisk konst som de viktigaste sakerna i hemmet. 
Den yngsta generationen, barnen, valde oftast stereoanläggningen, 
TV, möbler, musikinstrument och sin egen säng, medan föräldrarna 
mest uppskattade möbler, skulpturer, böcker musikinstrument och 
grafisk konst. Det var tydligt att barnen valde saker de kunde vara 
mycket aktiva med, medan de äldre generationerna uppskattade saker 
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som gav kontemplation och påminde om relationer, upplevelser och 
händelser. De äldsta talade till exempel om möbler de uppskattade, 
möbler som överbryggade flera generationer. Man fann också i stu-
dien att kvinnors preferenser i frågan mer liknade de äldre generatio-
nerna, medan männens intresse låg mer, i likhet med barnens, på 
saker som gick att interagera med, saker som TV, stereoutrustning, 
musikinstrument och sportutrustning.  

Med undersökningen, som från början ställde frågan huruvida 
konst har som syfte att skapa ordning i människors upplevelser (en 
fråga de fick överge då de upptäckte att folk hade väldigt lite att säga 
om detta), konstaterar Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton bland 
annat att de mest uppskattade objekten i hemmen hjälper människor 
att skapa ordning i tillvaron, inte genom sitt utseende utan via de 
erfarenheter och minnen som förknippas med dem. Minnen tycks här 
för äldre människor kunna ha en självbevarande funktion2, menar 
Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton. Genom att i hemmet betrak-
ta en möbel eller något annat äldre objekt som är förknippat med 
speciella minnen, aktiveras och återskapas gamla erfarenheter som en 
gång i tiden var självdefinierande. 
 
2.1.3.1 Nostalgi 
Johannisson (2001) beskriver hur nostalgibegreppet förvandlats från 
att i slutet av 1600-talet beteckna en smärtsam och ibland dödlig 
sjukdom som drabbade hemlängtande, till dagens nostalgi som avser 
ett känslosamt minne som handlar om hur det var förr. Johannisson 
beskriver att nostalgiska känslor närs av förändringar. Nostalgi är 
därför starkast vid livets olika övergångsfaser: från barn till pubertet, 
från ung till vuxen, till att bli gammal. Också vid personliga kristill-
stånd är nostalgikänslor starka. Det kan även vara händelser som 
                                              

t-2 Begreppet självbevarande funktion är en översättning jag gjort av det engelska u
trycket self-maintenance. 
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krig, katastrofer, en snabbt moderniserad omgivning som framkallar 
dessa känslor. Allt som lämnar ut oss i det okända, bort från invanda 
rutiner, skapar starkare nostalgiupplevelser. Johannisson beskriver 
nostalgins egenskaper som ”det känslosamma minnet, ett sinnestill-
stånd, en tillståndsupplevelse, ett stämningsläge – i allmänhet utlöst 
av ett sinnesintryck eller ett yttre objekt: en bild, ett ting, en doft, en 
musikalisk fras. […] Nostalgin bygger också på bilden av det för-
flutna som ett gömt och övertäckt minne av något äkta och autentiskt. 
Det handlar om hur det var före: före förvandlingen, förändringen, 
anpassningen” (s. 145). Det handlar inte om att förhärliga det för-
flutna, utan att hålla fast det. Nostalgi är, menar Johannisson, behag-
ligt just som förflutet. Man vill inte återvända, man vill återuppleva. 
Ofta blir oansenliga saker från barndomen påtagliga nostalgiutlösare. 
Här har fotografiet en särställning. Nostalgi kan skapas i form av de 
intryck som uppfångas i museer, miljöer och samlingar av olika slag. 
Nya produkter kan också framkalla nostalgi genom att de utformas i 
en retrostil som påminner oss om äldre tider. Detta är falskheter och 
förfalskningar som lurar i nostalgin, menar Johannisson. 

Om nostalgi i terapeutiskt syfte skriver Ronström (1998). Han 
nämner så kallade nostalgotek som kan vara samlingar av böcker, 
bilder, möbler, alster av äldre tiders artister, allt som för tanken till 
”förr”. Avsikten med denna typ av konstruerade minneslandskap är 
att ge äldre människor en känsla av att vara hemma i bekant miljö, 
återskapa deras kulturella identitet och därigenom på olika sätt berika 
och förbättra ålderdomen på det individuella planet och stärka grupp-
identiteten. 
 

2.2 Tekniken 
Som jag antytt har begreppet teknik flera innebörder, men i dagligt 
tal betecknar det oftast föremål som skapats av människan och före-
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trädesvis producerats inom industrin, samt tillvägagångssätt som 
omfattar en viss kompetens (Sjögren, 1997). En annan betydelse 
begreppet teknik representerar är kopplad till kunskap vilket belyses i 
uttrycket att studera teknik på en teknisk utbildning (Johansson, 
1988). Av dessa tre betydelser är det betydelsen föremål som ligger 
närmast användningen av begreppet i denna studie. Jämfört med be-
greppet artefakt, som enligt Paulsson och Paulsson (1957) omfattar 
”alla med konst gjorda ting” (s. 11), betraktar jag här teknikföremål 
som en viss typ av artefakter, det vill säga en underliggande kategori 
till gruppen artefakter. Till artefakter, men inte till teknikföremål, 
räknar jag exempelvis konstföremål och nyttokonst (Hård af Seger-
stad, 1961) och abstrakta företeelser som organisationer och planer 
(Lundequist, 1995). I sin avhandling om mikrovågsugnens introduk-
tion i hemmen, använder Johansson (1988) begreppet teknik med 
betydelsen ”fysiska objekt och hjälpmedel i form av teknisk utrust-
ning” (s. 14). Begreppet teknisk utrustning kan kanske spegla den 
teknik som behandlas i aktuellt arbete. Cockburn (1996), som använ-
der uttrycket utrustning som en av de fyra faktorer hon definierar 
hushållet och hushållsteknikens område med, exemplifierar utrust-
ning med ”textilier, köksredskap, musikanläggning, värmesystem” (s. 
21). Musikanläggning, värmesystem och köksredskap känns bekant, 
men i Cockburns uppräkning omfattas även textilier, exempelvis klä-
der, gardiner och liknande, i begreppet utrustning. I aktuell studie 
inkluderas inte kläder i begreppet teknik. Dock känns innebörden i 
teknikbegreppet igen när Cockburn (1996) räknar upp teknik hon 
menar är speciellt viktig för hushållet: ”teknik för beredning och 
lagning av mat, för tvätt och diskning, för fysisk och mental omvård-
nad av en själv och andra, för vila och sömn, för reparation och un-
derhåll av materiella ting, för trädgårdsodling, för kommunikation, 
för nöjen, sport och fritid” (s. 21). Med undantag av textilier så upp-
fattar jag att teknik som berörts i aktuell studie finns med i flera av de 
exempel Cockburn ger. Emellertid finns det i studien också utrymme 
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för annan teknisk utrustning som deltagarna kommer i kontakt med 
då de är utanför hemmet, till exempel bankomater, hissar och par-
keringsautomater. Författarna Hagberg och Johansson (1990) gör en 
konkret uppdelning av hemmets teknik, som: teknik avsedd för arbete 
i hemmet (t.ex. köksutrustning, verktyg, trädgårdsutrustning) och tek-
nik för fritiden (t.ex. radio, TV, video, annan mediateknik, sportut-
rustning, transportmedel). Jag uppfattar att teknik ur båda dessa kate-
gorier kan vara teknik man möter i vardagen. 

Aktuell studie genomfördes med ett teknikbegrepp som i stort byg-
gde på min och deltagarnas intuitiva uppfattning av vad teknik är i 
sammanhanget. De flesta av artefakterna som tagits upp i studien 
som teknik har gemensamt att de drivs av någon form av kraftkälla, 
det kan vara elnät, batteri, bensin, fjädrar i ett urverk. Men det före-
kommer även teknik som drivs med handkraft, likaså teknik som inte 
har någon kraftkälla. 
 
2.2.1 Vardagen och tekniken 
De flesta av oss har nog en allmänt fungerande uppfattning om vad 
begreppet vardag innebär. Vardag utspelar sig oftast på jobbet om 
man är yrkesaktiv eller i skolan som studerande och i hemmet. Men 
när vardag ska avgränsas från det som inte är vardag, då blir det svå-
rare. Det första jag kommer att tänka på är att fem dagar i veckan 
faktiskt kallas för vardagar till skillnad från de övriga två som är 
helgdagar. Men det är inte någon bra utgångspunkt då jag inser att 
handlingar måste vara centrala när det är människors förhållande till 
teknik som är i fokus. Vi använder tekniken i olika former av hand-
lingar och mycket av det vi gör på vardagarna gör vi också på helger-
na, kokar kaffe, kör bil, tar ut pengar i bankomat, läser, tittar på TV, 
och så vidare. Jag håller mig kvar vid handlingar och ännu ett intui-
tivt grepp kan då vara att betrakta det vi gör ofta eller relativt ofta 
som vardagshandlingar. Att ta en båttur en gång om året är inte var-
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dag. Då kan inte båten och tillhörande teknisk utrustning räknas till 
teknik som just den personen möter i vardagen, till skillnad från till 
exempel en lots som dagligen arbetar på en båt. Men jag är inte lika 
säker på att jag vill utesluta exempelvis videotekniken från vardags-
teknik, även om ägaren bara spelar in program på den en gång om 
året. Möjligheten att använda den finns och ägaren kanske funderar 
på att göra det flera gånger om året, men tycker att det är för krång-
ligt. Videoteknik finns i många hem och används dagligen av ett stort 
antal människor och då kan det vara intressant att studera fall där 
tekniken finns i ett hem men inte används. För att få stöd i mina fun-
deringar vänder jag mig till litteraturen och märker att vardag liksom 
teknik är ett svårdefinierat begrepp. 

Dagligen utför vi handlingar som ofta är rutinmässiga och så sam-
manflätade med tekniska hjälpmedel att vi inte reflekterar över vårt 
bruk av dem, förutsatt att interaktionen fungerar. De flesta av våra 
vardagliga aktiviteter är kopplade till någon form av teknik. Sjögren 
(1997) menar att vardagslivet kan stå som rubrik för dessa återkom-
mande oreflekterade situationer.  

I en genomgång av teorier om vardagsliv och teorier om teknik har 
Cronberg (1986), med litteraturstudier som grund, indelat vardags-
livet i de tre kategorierna: vardagslivet som handling, vardagslivet 
som kommunikation och vardagslivet som kultur. Utan handlingar 
finns inte vardagslivet, hävdar Cronberg, som ser dem som det mest 
centrala i vardagslivet. Men det är inte alla handlingar som ingår i 
vardagslivet. Vardagshandlingar karaktäriseras av att de ofta är me-
kaniska och utförs automatiskt, upprepas dagligen och inbegriper 
vissa artefakter. Dessa handlingar existerar som ett resultat av våra 
behov och det är vanligen önskvärt att de kan utföras på ett me-
kaniskt och automatiskt sätt, för att vi ska få tid över till annat. 
Socialt samspel och mellanmänsklig kommunikation ingår också i 
vardagslivet. Språket hjälper oss till exempel att genomföra mindre 
väldefinierade handlingar tillsammans med andra människor. Att 
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språket håller samman de vardagliga rutinmässiga handlingarna till 
en helhet kan exemplifieras med hur handlingar i en organisation 
koordineras av språket (Cronberg, 1986). Kultur, det tredje innehållet 
i vardagslivet, ger mening åt tingen och handlingarna. Det är genom 
den som livserfarenheter uttrycks, våra levnadsvanor är kulturen 
(Cronberg, 1986). Medan vardagslivets handlingar utgår från individ-
en är kulturen en kollektiv process, menar Cronberg (1986) som be-
tecknar kulturen som vardagslivets kollektiva och historiska dimen-
sion. Bland annat kommer kulturen i uttryck i det sätt på vilket arte-
fakter omkring oss är utformade, till exempel de tekniska hjälpmedel 
vi har i hemmet (Cronberg, 1986)3.  

Sjögren (1997), som studerat flera författares uppfattning om var-
dagsliv, sammanfattar att vardagsliv kan karakteriseras som ”de dag-
liga aktiviteter, som inte kräver mycket energi i valsituationer, som 
inte leder till stort känslomässigt engagemang och som förekommer 
så ofta att vi inte finner anledning att ägna dem uppmärksamhet” (s. 
30). 

Sjögrens summering av vardagsaktiviteter täcker en del av intres-
set i aktuell studie. Men med i arbetet finns också bland annat del-
tagarnas upplevelser och erfarenheter kring vardagliga teknikrelatera-
de situationer och aktiviteter som inneburit känslomässigt engage-
mang, svåra valsituationer och krävt stor uppmärksamhet och därför 
inte kan karaktäriseras som automatiskt eller mekaniskt utförda. Det 
är exempelvis inte svårt att föreställa sig vilken frustration en illa 
fungerande ”vardagsapparat” dagligen kan orsaka. Jämfört med för-
fattarna ovan, använder jag alltså begreppet vardagshandlingar med 
en utökad innebörd. Jag uppfattar här huvuddelen av tiden på dygnet 
som vardag och är i denna studie intresserad av det förhållande del-
tagarna i studien har till den teknik de möter under den tiden. Jag 
                                              
3 Artefakters utveckling som en följd av vårt nyttjande av dem är centralt i det sociokultu-
rella perspektivet på bruk, vilket behandlas i avsnitt 2.4.3.  
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uppfattar, i sammanhanget, att kontakt med teknik i vardagen exem-
pelvis är att delta i en datorkurs för äldre, gå på bio eller hyra en vi-
deofilm, använda mobiltelefon, programmera en videobandspelare, 
lyssna till musik på CD, laga mat, diska i diskmaskin. Jag vill också 
förtydliga att jag i studien inte särskiljer eller utesluter teknik för fri-
tidsaktiviteter. 
  
2.2.2 Domesticering och konsumtion av teknik 
Enligt Nationalencyklopedin innebär domesticering ursprungligen 
den förändring en djurart genomgår när djur tämjs och övergår från 
vilt tillstånd till tamdjur. Termen domesticering används också som 
beteckning på de processer som bidrar till att vi tar till oss nya arte-
fakter och integrerar dem i vårt dagliga liv (Lie & Sørensen, 1996). 
Delar av den domesticeringsprocessen innebär att vi ändrar våra 
dagliga rutiner då nya artefakter kommer in i vårt liv, genom dem 
ändras i vissa fall våra attityder och vi skapar sociala kontakter 
genom dem (Lie & Sørensen, 1996). Aune (1996) menar att domesti-
cering är en tvåvägsprocess, dels innebär det att lära sig att hantera 
den främmande artefakten i sitt vardagsliv och dels att anpassa 
vardagslivet till den nya artefakten. Resultatet av domesticerings-
processerna är en dubbelriktad relation mellan människa och artefakt 
(Lie & Sørensen, 1996). I den ena riktningen är det människan som 
konsumerar det artefakten erbjuder och i den andra riktningen konsu-
meras vi av artefakten när den vunnit vår uppmärksamhet och vi 
reagerar på den och blir upptagna av den4. 
 

                                              
4 Begreppet konsumtion och teknik behandlas omfattade bland annat i Silverstone & 
Hirsch, 1992. 
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2.3 Människan och tekniken 
Vad påverkar vår inställning till teknik? De flesta av oss har nog inte 
funderat så mycket över hur vi själva ser på teknik, men kanske har 
vi en uppfattning om andras tekniksyn. Mycket av det som behandlas 
här avser förhållandet till ny teknik. Jag antar att uttrycket idag oftast 
refererar till datorbaserad teknik, men menar att det här även finns 
utrymme för annan, med den moderna teknikutvecklingen, nyprodu-
cerad teknik för vardagen.  
 
2.3.1 Äldre och teknik 
Trots att heterogeniteten ökar med åldern så utgår teknikutvecklingen 
för äldre från en homogen grupp, menar Östlund5 (1999b) som funnit 
att sociala förluster, fysiska nedsättningar och förluster till följd av 
åldern ofta betonas i dessa sammanhang. Detta förhållande beror, an-
ser Östlund, mycket på den stora svårigheten som ligger i att defi-
niera ett normalt åldrande. Diskussionen om arvsbetingade kontra 
miljöbetingade förändringar, med andra ord biologiskt åldrande kont-
ra socialt åldrande, pågår alltjämt, menar Östlund. 

En uppfattning, som ofta förekommer, är att äldre människor, i 
förhållande till yngre, är mindre kompetenta i teknikanvändning och 
att de är rädda och ovana vid att använda ny teknik (Östlund, 1996). 
Många studier om äldre människors interaktion med kommunika-
tions- och informationsteknik kretsar också kring dessa ämnen (Öst-
lund, 1999a). Sådana uppfattningar om äldre, menar Östlund (1996) 
kommer ur bristande kunskaper om äldres teknikanvändning. Dagens 
äldre generationer är ju de som har mest erfarenhet av tekniska för-
ändringar och de kan knappast beskyllas för att vara rädda för ny 
teknik eller för att ha negativ attityd gentemot den (Östlund, 1999a). 
                                              
5 I förordet till Östlund, 1999b, omnämns Britt Östlund av hjälpmedelsinstitutets direktör 
Eva Jacobsson som en av de få som studerat hur informationstekniken i Sverige påver-
kat äldre personer. 
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Östlund (1995, en studie där deltagarna var över 80 år) pekar på att 
intresset för både nyheter och teknik tycks minska som en följd av, 
med åren, förändrat livsperspektiv. Detta verkar främst handla om 
prioritering av hur tiden ska användas och vad man vill lägga sin 
energi på. Äldre är alltså oftast positiva till teknikutveckling men 
saknar, i större utsträckning än tidigare, intresse för den (Östlund, 
1995). Det kan naturligtvis också vara så att den stora erfarenhet man 
har som gammal är föråldrad och inte hjälper till i kontakten med ny 
teknik. Sättet att interagera med den nya tekniken kanske så markant 
skiljer sig från vad man är van vid att man har svårighet att ”ta in” 
den och hantera det nya. Ny teknik kan därför också upplevas som 
skrämmande (Östlund, 1995). Den typen av rädsla kan ligga bakom 
resultaten som Laguna och Babcock (1997) presenterar från en studie 
som visar att äldre respondenter hade mer datorängslan (engelska: 
computer anxiety) än de yngre. De visade också att det fanns ett 
signifikant samband mellan de äldres datorängslan och den längre tid 
det tog för dem att lösa datorbaserade uppgifter, jämfört med de 
yngre deltagarna. Emellertid fann de inget samband mellan dator-
ängslan och korrektheten i utförandet av uppgifterna. Laguna och 
Babcock gör också en genomgång av studier kring äldres eventuella 
datorängslan och negativa attityd gentemot datorer. De summerar ge-
nomgången med att konstatera att de olika studierna givit mycket 
skiftande resultat och att det därför är oklart i vilken grad datorängs-
lan påverkar individen under datorbaserade kognitiva tester. 
 
2.3.2 Äldre och IKT 
Under arbetet med studien har jag erfarit att många av de senare 
publiceringarna på området om äldre människor och teknik, foku-
serar på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det är för-
stås helt naturligt eftersom mycket av den nya tekniken är av det 
slaget. Aktuellt är också politiska påtryckningar med målet att stimu-
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lera äldres användning av sådan teknik. I Regeringens proposition 
1999/2000:86 som rubriceras med visionen ”Ett informationssam-
hälle för alla”, uttrycks regeringens målsättning om att Sverige ska 
bli det första informationssamhället för alla. Bland annat är allt fler 
av samhällets informationstjänster tillgängliga på Internet. Det är på 
väg att bli en medborgerlig rättighet att ha tillgång till sådana och 
liknande tjänster. Man använder uttryck som digitaldemokrati och 
cyberdemokrati. Propositionen tyder på inställningen att det behövs 
extra stimulans för att öka äldres intresse för att använda IKT. Jag 
menar, som tidigare nämnts, att äldre ej yrkesaktiva inte får samma 
påtryckning att använda datorer som arbetstagare får genom sin 
yrkesfunktion eller som studerande får bland annat genom kravet på 
informationssökning. De äldre har i princip fortfarande en valmöjlig-
het – att använda datorteknik eller inte – även om datortillämpningar 
förekommer allt oftare i många vardagssituationer. Poängteras bör 
också att individens ekonomiska situation kan begränsa valmöjlighe-
ten. 

Ett sätt att komma i kontakt med och lära sig att använda datortek-
nik är att delta i någon form av utbildning i ämnet. Östlund (1999b) 
refererar till en studie av tolv personer som deltog i en av Pensionär-
ernas Riksförbund arrangerad datorkurs. Ingen av kursdeltagarna var 
över 74 år och hälften av dem var kvinnor. Kursmedlemmarna be-
skrev sig själva som föreningsaktiva. Östlund konstaterar att skälet 
till kursdeltagandet mer kommer ur en önskan att vara deltagare i 
datorsamhället än att lära sig specifika datortillämpningar. Det finns 
en önskan att ”hänga med” och grundläggande för deltagandet i kur-
sen var en vilja att ”inte skilja ut sig från yngre människor och från 
dem som ännu inte pensionerats” (Östlund 1999b, s. 65). De betrak-
tade sig inte själva som gamla och ville inte förknippas med särskild 
teknik för äldre människor. Emellertid fanns det också anledningar av 
mer praktisk karaktär, som att lära sig datortillämpningar för före-
ningsaktiviteter eller att kunna hoppa in och jobba tillfälligt hos tidi-
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gare arbetsgivare. Ett av skälen till att lära sig använda tekniken, som 
uppgavs, var att kunna kommunicera med barnbarnen. Exempel på 
sådan kontakt med barnbarnen var att skicka och ta emot elektronisk 
post (e-post), att spela datorbaserade spel tillsammans eller att ha da-
torteknik som samtalsämne. Att få hjälp av barnen vid eget inköp av 
datorteknik eller vid problem med användningen, ansågs viktigt. Det 
är en generationsöverskridande funktion som datorteknik bidrar med, 
menar Östlund (1999b). Andra sociala skäl till att lära sig använda 
datorteknik var att kunna hålla kontakten med arbetsgivare och ar-
betskamrater man haft före pensionen. Deltagarna uppmuntrades av 
sina barn, barnbarn och tidigare arbetsgivare att lära sig använda da-
torteknik. 

Östlund (1999b) refererar också till en undersökning med 51 äldre 
personer som var internetanvändare. Även de hade sådana skäl som 
angivits ovan, till varför de använde Internet. Deras användning av e-
post resulterade i ett flexiblare kommunikationsmönster vid kontakter 
med barnen, jämfört med då de endast använde telefonen, vilket ofta 
skedde vid relativt regelbundna tidpunkter. Bland dem som deltog i 
studien hade 57 procent själva tagit initiativ till att skaffa dator och 
internetanslutning. I övrigt var det bland andra, barn, barnbarn och 
före detta arbetsgivare som bidragit till införskaffandet. Att spara tid 
eller öka effektiviteten var inte något som motiverade deltagarna i 
studien att använda tekniken (Östlund, 1999b). De upplevde sig ha 
tid att göra det de vill göra. Som nämnts tidigare kan sociala faktorer 
ses som huvudskälet till internetanvändningen. De problem man upp-
levde med teknikanvändningen i sammanhanget var av teknisk art, 
som att få i gång datorn, bristande support i sådana situationer och 
negativ attityd hos yngre försäljare. Då de äldre internetanvändarna 
fortfarande är relativt få fanns problemet med att hitta någon i den 
egna generationen att kommunicera med. Att skapa nya kontakter via 
Internet och e-post är inte vanligt, bland annat på grund av detta. 

Östlund (1999b) sammanfattar med att konstatera att de få äldre 
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som idag använder Internet oftast redan innan pensionen var dator-
användare. De anser sig många gånger vara delaktiga i datorkulturen 
och har ofta inte överseende med äldre som i frågan är av en annan 
mening. Internetanvändarna tillhör en grupp människor som har till-
gång till flera kommunikationstekniker, som telefon, mobiltelefon 
och telefax. Elektronisk post ersätter inte den övriga tekniken eller 
handskrivna brev, utan fungerar som ytterligare ett sätt att kommuni-
cera på. Vilken av de olika metoderna som används är beroende av 
faktorer i situationen, prisförhållanden och bekvämlighetsaspekter. 
 

2.4 Bruksperspektiv 
Med studiens syfte ”att undersöka de medverkande personernas för-
hållande till den teknik de möter i vardagen” följer uppgiften att finna 
en passande utgångspunkt för en sådan undersökning, vilket utreds 
under aktuell rubrik. 
 
2.4.1 Praktiskt, socialt och estetiskt bruk 
Ett citat ur boken ”Tingens bruk och prägel” gör tydligt att Paulsson 
och Paulsson (1957, s. 11) ser brukandet som centralt vid analys av 
artefakters egenskaper och att bedömning av artefakterna måste ske i 
de situationer där de används: 
 

Alla med konst gjorda ting, artefakter som de kallas, är avsedda att 
brukas på något sätt. Varje beskrivning eller analys av deras egen-
skaper är dömd att bli stympad och steril, om vi försummar att hålla 
detta enkla faktum i minnet. Egenskaper som hållfasthet, form och 
färg får sin mening först när vi ser dem i sammanhang med hur 
sakerna brukas eller är avsedda att brukas. 

 
En förutsättning för att kunna förstå ett tings värde är att först känna 
till förhållandet mellan tinget och den människa som ska bruka det. 
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Det är ointressant ”att veta om en kniv att den är vass, om vi inte vet 
hur man skär ” (Paulsson & Paulsson, 1957, s. 11), eller ”att veta om 
en byggnad att den är gjord med hållbara väggar, innan vi vet om den 
är en tillfällig barack för sommaren eller en katedral för evigheten” 
(s. 11). Vi upplever artefakterna omkring oss på många olika sätt. Vi 
kan använda dem, betrakta deras skönhet, ha olika känslor i förhål-
lande till dem, och så vidare. Paulsson och Paulsson identifierar i 
sammanhanget följande tre huvudklasser av bruk: det praktiska, soci-
ala och estetiska bruket. 

Praktiskt bruk innebär att uppfylla uppsatta praktiska mål med 
hjälp av artefakten (Paulsson & Paulsson, 1957). Man avser att uppnå 
praktisk nytta i bruket av artefakten. Det praktiska bruket är att 
”handskas” med artefakterna, vilket i sammanhanget exempelvis kan 
betyda att rosta bröd i en brödrost, brygga kaffe i en kaffebryggare, 
borra med en borrmaskin eller köra en bil. 

Socialt bruk6 innebär att nyttja artefakters symboliska värden, 
menar Paulsson och Paulsson. Det handlar om vad som ”passar sig” i 
olika sociala sammanhang. En bil erbjuder inte bara det praktiska 
bruket, det vill säga möjligheten att ta sig från plats till plats, den har 
också en social funktion i det att den ger signaler om ägarens sociala 
och ekonomiska status eller kanske ägarens önskan eller förmodan att 
tillhöra en viss social grupp. Att bära slips anses passande i vissa 
sammanhang, vilket innebär ett socialt nyttjande, en köksstol passar 
inte att ha i finrummet vilket också är socialt betingat (när jag tänker 
efter så känner jag faktiskt inte någon som har en fåtölj i köket). 
Paulsson och Paulsson kallar det sociala bruket för att ”vara med” 
tingen. Svedberg (1997) menar att en människas handlingssätt och 
självbild kan förklaras av dennes strävan att likna och tillhöra en eller 
flera så kallade referensgrupper. Han ser valet av bilmärken, fritids-
                                              
6 Se avsnitt 2.4.2 för min omdefinition av det bruk Paulsson och Paulsson (1957) kallar 
socialt bruk.  
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vanor, klädsel och livsstil som markörer för referensgruppstillhörig-
het. De båda forskarna Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton 
(1981) urskiljer två karaktärer i den symboliska funktionen hos arte-
fakter. Dessa är differentiering och likhet. Med differentiering menar 
de att ägaren i kraft av artefaktens symboliska värde avviker från det 
sociala sammanhanget, och betonar i det sin individualitet, medan 
likhet innebär att artefakten uttrycker samhörighet mellan ägaren och 
dennes sociala sammanhang. Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton 
pekar på skillnader mellan hur unga, gamla, män och kvinnor utnytt-
jar artefakter i detta avseende. Tydligast var att unga människor och 
män i högre grad uttryckte differentiering i ägandet av artefakter, 
jämfört med kvinnor och äldre personer. 

Arvola (2003) och Holmlid (2002) gör ett viktigt tillägg till Pauls-
sons och Paulssons symbolorienterade syn på det sociala bruket av en 
artefakt. De menar att till detta bör också räknas hur artefakter möj-
liggör, underlättar och formar social interaktion mellan människor. 
Att tillsammans med andra spela ett datorspel eller att tala i telefon 
med släkt och vänner, är exempel på bruk av artefakter som skapar 
en grund för den sociala interaktionen mellan de inblandade parterna. 
Aktuell form av socialt bruk av artefakter är påtagligt i fråga om 
kommunikations- och informationsteknologi i hemmet. Livingstone 
(1992) menar att IKT i hemmet kan ha minst två tydliga funktioner 
med avseende på social interaktion: de underlättar social interaktion 
med andra och kan även ersätta interaktion med andra människor i 
det att tekniken erbjuder en social interaktion mellan teknikobjektet 
och användaren. Som tecken på sociala aspekter i interaktionen mel-
lan objektet och användaren har Livingstone funnit att personer an-
vänder sig av uttryck som tyder på att tekniken i dessa fall ger säll-
skap och minskar ensamhetskänslan (det handlar då främst om teknik 
som radio och TV och liknande). Livingstone menar att det främst är 
män som talar om tekniken i denna dimension medan kvinnor främst 
ser aktuell teknik som ett medel för sociala kontakter med andra 
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människor (t.ex. att tala i telefon). Östlund (1995) har i sin studie 
också funnit att deltagarna använder TVn för att uppleva sällskap. I 
boken ”Television och socialisation” från 1996 tar Nordlund upp 
denna typ av ställföreträdande sällskap som ett av de behov media 
kan tillgodose. Företeelsen benämns där som en parasocial interak-
tion. Det ska påpekas att Nordlund talar om olika grader och typer av 
denna interaktionsform. 

Estetiskt bruk är att ”betrakta” något menar Paulsson och Pauls-
son. Vid betraktandet upplever vi dimensioner som färg, form och 
struktur i artefakten. Det som karaktäriserar det estetiska bruket är ett 
kontemplativt beteende, vi känner eftertänksamt med handen utefter 
någon behaglig form, eller beundrar färgspelet i en tavla. En blomvas 
kan nyttjas praktiskt som en behållare för vackra blommor, men om 
vi däremot inte använder vasen för blommor utan ser den som något 
vackert i sig, något vi ”har framme” och gärna betraktar, betecknas 
det som estetiskt nyttjande. 

Paulsson och Paulsson ser praktiskt och socialt bruk som motsatta 
poler i ändarna på en linje. Det finns artefakter som uteslutande bru-
kas praktiskt, å ena sidan (t.ex. en hammare) och artefakter som en-
bart brukas socialt, å den andra sidan (t.ex. en vigselring). Mellan 
polerna ligger blandat nyttjande, vilket Paulsson och Paulsson menar 
förmodligen är det vanligaste sättet att bruka de vardagliga tingen på. 
Det estetiska bruket går ofta in i de båda andra dimensionerna och 
placeras därför inte på någon bestämd plats på linjen. 

Kopplat till bruket är bruksvärde7. Enligt Paulsson och Paulsson 
innebär det hur väl artefakten uppfyller de krav som bruket ställer. 
Det betyder att en artefakt kan ha högre eller lägre bruksvärde för 
brukaren. I linje med de tre bruksklasserna delar Paulsson och Paul-
sson upp bruksvärde i praktiskt, socialt och estetiskt bruksvärde. Ett 

                                              
7 Se avsnitt 2.4.2 för min användning av begreppet bruksvärde. 
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praktiskt bruksvärde går oftast att mäta i effektivitet, slitstyrka och 
liknande kvantiteter. Det är vanligen generella värden. Dock är vissa 
artefakters bruksvärde svåra att måttbedöma, till exempel en stols 
sittkvalitet. De sociala bruksvärdena är inte mätbara som de praktiska 
och de kan bara ses som generella inom olika grupper av människor, 
grupper med liknande värderingar och livsstil. Inom dessa grupper 
kan olika typer av artefakter anses som mer eller mindre passande. 
De sociala bruksvärdena kan också variera över tid. Något som 
betraktades som ”inne” i vissa grupper vid en viss epok, kan plötsligt 
anses som hopplöst ”ute” en tid senare, för att därefter åter ”komma i 
ropet”. Estetiska bruksvärden kan vara gruppberoende men också in-
dividuella. En person kan tycka att något är vackert medan de flesta 
andra inte tycker det. Men vanligast, menar Paulsson och Paulsson, 
är förmodligen att även estetiska bruksvärden är knutna till grupper. 
 
2.4.2 Mina definitioner 
Ur Paulssons och Paulssons formulering uppfattar jag att de betraktar 
bruksklasserna som separata former av bruk vilka förvisso ofta före-
kommer tillsammans i blandbruk. Deras sätt att representera socialt 
och praktiskt bruk som poler i respektive ändar på en linje tyder på 
detta. Mitt sätt att här förhålla mig till bruksklasserna är mer att de är 
olika perspektiv ur vilka en brukssituation kan betraktas. En bruks-
situation i centrum studeras utifrån de olika bruksperspektiven. I 
fortsättningen använder jag därför begreppet bruksperspektiv som be-
nämning på bruksklasserna enligt mitt synsätt. 

I definitionen av bruksperspektiv ingår också att jag lägger till två 
bruksperspektiv till Paulssons och Paulssons tre bruksformer prak-
tiskt, estetiskt och socialt. Det ena tillägget är den aspekt på socialt 
bruk som Arvola (2003) och Holmlid (2002) tar upp, det vill säga hur 
artefakter kan möjliggöra, underlätta och forma en social interaktion. 
Min beteckning på det Paulsson och Paulsson kallar socialt bruk är i 
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fortsättningen symboliskt bruk och därmed kallar jag Arvolas och 
Holmlids tillägg för socialt bruk. En social interaktion här kan utgöra 
interaktion mellan människor, men också mellan brukare och artefakt 
i enlighet med vad bland annat Livingstone (1992) funnit. Det andra 
bruksperspektivet jag infogar kallar jag affektivt bruk vilket har att 
göra med en känslomässig koppling till en artefakt. Det kan exempli-
fieras med hur artefakter kan framkalla nostalgiska känslor. Vissa 
saker i våra hem finns där med nostalgi som främsta skälet. Saker 
och möbler kan också påminna oss om äldre generationer och minnen 
därom och om gamla tider, något som Csikszentmihalyi och Roch-
berg-Halton (1981) fann i sin studie. Jag ser det som ett betydelsefullt 
perspektiv på bruk och tar därför med det i min analys. 

För mitt ändamål har jag också behov av att bestämma bruksvärde 
på ett sätt som skiljer sig från Paulssons och Paulssons framställning 
av begreppet. Bruksvärde innebär för dem hur väl en artefakt stöder 
brukaren i nyttjandet. Ett verktyg kan till exempel vara mer eller 
mindre ändamålsenligt för ett visst bruk och påverka i vilken grad 
brukaren når syftet med nyttjandet. Min användning av begreppet 
bruksvärde är som beteckning på de positiva eller negativa värden ett 
bruk av någon teknik innebär för brukaren. Dessa värden avgör vilket 
förhållande en brukare har till tingen. 
 
2.4.3 Ett sociokulturellt perspektiv 
En brukssituation omfattar en brukare som i enlighet med ett eller 
flera motiv brukar en artefakt i riktning mot ett objekt. Bruket är 
situerat i ett kulturellt, historiskt och socialt sammanhang. Mänskliga 
handlingar, inklusive mentala handlingar, är enligt sociokulturella 
teoribildningar ett resultat av kulturella, institutionella (t.ex. lagar, or-
ganisationer, skolsystem) och historiska faktorer, förmedlade via så 
kallade medierande artefakter (Wertsch, 1998). Till artefakter räknas 
här, utöver de materiella, även mänskliga kunskaper, språk, konven-
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tioner, räknesätt, med mera. Mediering är centralt i sociokulturella 
ansatser och innebär ”att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar 
är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intel-
lektuella och fysiska redskap” (Säljö, 2000, s. 81).  

Jag uppfattar att artefakter och handlingar är relaterade till varan-
dra och påverkar varandra ömsesidigt. Med ett sociokulturellt seende 
existerar artefakter och handlingar i en gemensam kulturell och social 
kontext (sammanhang, situation, miljö), och de är resultat av kontex-
tens historiska påverkan. Bruk av artefakter är därmed inte begränsat 
till ett isolerat perspektiv på individen och den materiella artefakten 
utan inkluderar, via den utökade synen på artefakter, den kulturella, 
historiska och institutionella kontext i vilka nyttjandet uppträder.  

Bekräftandet av kontextens betydelse är det sociokulturella per-
spektivets främsta bidrag till denna studie. Detta motiverar bland an-
nat att studien äger rum hemma hos respektive deltagare. Jag be-
dömer också att perspektivets bredd ger utrymme och stöd för stu-
diens explorativa inriktning. 
 

2.5 Porträtt i designsammanhang 
Studiens andra syfte var att skapa ett porträtt för var och en av del-
tagarna i projektet. Med porträtten vill jag förmedla studiens resultat 
på ett sätt som är tillgängligt för teknikutvecklare, designers och lik-
nande yrkesgrupper. Porträtten ska kunna fungera fristående från 
rapporten. Östlund (2000) påpekar att det finns ett behov av att ut-
veckla sätt att kommunicera kvalitativa forskningsresultat på till 
dylika yrkesfunktioner. Förutom att porträtten i sig förmedlar stu-
diens resultat, kan dessa också ligga till grund för andra designorien-
terade koncept. Några uppslag är att ur porträtten skapa någon form 
av personor (Cooper, 1999) som sedan kan kombineras med lifestyle 
snapshots (Arlov, 2000) och scenarier (Lindgren, 1996; Carroll, 
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1995). Dessa koncept har för mig till en del varit inspiration i arbetet 
med porträtten, under idéstadiet såväl som vid utformningen. 

Personakonceptet är en del av det upphovsmannen Alan Cooper 
(1999) kallar Goal-Directed Design, i min översättning målstyrd de-
sign, ett sätt att vägleda interaktionsdesign. I korthet är personor på-
hittade användare som designgrupper kan ha som utgångspunkt i 
designarbetet. Personor fungerar som hypotetiska arketyper av fak-
tiska användare och är noggrant definierade genom sina mål. När 
personor används i designprocessen refereras det till dem som speci-
fika individer och ju mer specificerad en persona är, desto mer effek-
tiv kommer den att vara som designverktyg, menar Cooper. Perso-
norna tilldelas till och med namn och ett ansikte med avsikten att näs-
tan bli som en riktig person i designerns tankar. 

Ett lifestyle snapshot beskriver en dag eller endast en tidsperiod i 
en personas liv (Arlov, 2000). Genom att i ett lifestyle snapshot be-
skriva hur en persona agerar i en konkret situation hjälper det desig-
ners att förstå en persona bättre. Normalt tas flera lifestyle snapshots 
fram för varje persona i ett designprojekt. Ur lifestyle snapshots ska-
pas sedan bruksscenarion där den aktuella tillämpningen av produk-
ten prövas fiktivt. Lifestyle snapshots kan alltså sägas vara ett stadi-
um mellan personor och scenarion. 

Carroll (1995) beskriver scenario i sammanhanget som en typ av 
påhittad berättelse om vad människor gör och upplever då de använ-
der ett datorsystem och dess tillämpningar. Scenarier är baserade på 
den tänkta användaren och dennes arbetsaktiviteter och innebär en 
detaljerad, konkret framställning av det användaren är engagerad i 
när denne genomför en speciell uppgift. Flera scenarier som beskriv-
er olika händelseförlopp och idéer tas fram i ett designprojekt. Scena-
rier hjälper designern att utforska idéer och konsekvenser av olika de-
signalternativ. Genom sin konkreta form ger scenarier ett språk som 
både användare och designers förstår, vilket ökar förutsättningarna 
för att användarnas delaktighet i designprocessen blir större. 
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3 Frågeställning 

Det ena av studiens två syften var att undersöka de medverkande per-
sonernas förhållande till teknik de möter i vardagen. Teorigenom-
gången leder mig nu till en avgränsning och specificering av syftet 
och därmed en frågeställning. Ett centralt avsnitt i teoribakgrunden är 
här det som rubriceras Bruksperspektiv (avsnitt 2.4), där olika per-
spektiv på bruk belyses. Jag tror att syftet kan uppfyllas med en foku-
sering på bruksperspektiv och bruksvärde. Ett sådant studiefokus bör 
kunna ge en tillräckligt allsidig bild av de medverkande personernas 
subjektiva förhållande till tekniken de möter i vardagen. 

Utifrån teorigenomgången och detta resonemang formuleras fråge-
ställningen enligt följande: 
 
Vad kännetecknar deltagarnas bruk av vardagsteknik, med utgångs-
punkt från de värden som uppnås? 
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4 Metod 

Denna studie är en samling tolkande fallstudier (Stake, 1994, 2000), 
med grunden i hermeneutik och etnografi (Hartman, 1998; Sjöström, 
1994; Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Ely, Anzul, Friedman, 
Gardner & McCormack Steinmetz, 1993; Fetterman, 1989; Alvesson 
& Sköldberg, 1994; Prasad, 1997). Det empiriska arbetet har skett 
genom observationer tillsammans med deltagarna (Bryman, 1997; 
Ely, m.fl., 1993; Wolcott, 1997) och halvstrukturerade kvalitativa in-
tervjuer (Kvale, 1997; Starrin & Renck, 1996) i den aktuella miljön. 
Intervjuerna har spelats in på ljudmedia, transkriberats (Kvale, 1997; 
Spradley, 1979) och kodats i kategorier (Bogdan & Biklen, 1992; 
Ely, m.fl., 1993). Ur det kategoristrukturerade materialet har teman 
lyfts fram, och kombinerats till så kallade konstrukter (Ely, m.fl., 
1993). 

Kvalitativa fallstudiers generaliserbarhet är ett känt problem (Sta-
ke, 1978, 1994, 2000; Lincoln & Guba, 1985; Firestone, 1993; 
Svensson, 1996; Kvale, 1997). Ett sätt att öka generaliserbarheten 
eller överförbarheten till icke studerade fall är att erbjuda läsaren 
rika, täta, och solida beskrivningar (engelska: thick descriptions) av 
fallen (Firestone, 1993; Geertz, 1973; Lincoln & Guba, 1985). Enligt 
detta synsätt ligger ansvaret för att bedöma överförbarheten mellan 
fall i mindre utsträckning hos forskaren som utfört studien än hos lä-
saren (Lincoln & Guba, 1985; Stake, 1978, 2000). En helt annan 
form av generalisering är analytisk generalisering, som sker i relation 
till teori i stället för till andra fall eller till en population (Firestone, 
1993). 
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4.1 Deltagarurval 
I kvalitativ forskning och fallstudier är urvalet betydelsefullt. Hart-
man (1998) presenterar några strategier: (1) snöbollsurval innebär att 
man börjar intervjua eller observera en person och frågar denne om 
han eller hon känner till någon som skulle passa som deltagare i 
studien och sedan går man vidare på det sättet. (2) En annan urvals-
strategi är att välja extrema eller ovanliga fall bland en grupp män-
niskor, vilket enligt Hartman bör ge tydlig information om det man 
söker. (3) Att söka efter maximal variation bland deltagarna i syfte att 
få fram en bred förståelse för vilka olika uppfattning som finns, är 
ännu en urvalsstrategi. (4) Homogent urval innebär att man söker fall 
som är lika varandra i ett avseende för att få resultat som djupare illu-
strerar ett fenomen. 

Det första kriteriet som bestämde vilka deltagarna skulle vara i 
denna studie fanns redan på idéstadiet. Detta kriterium förutsatte att 
deltagarna var folkpensionärer, det vill säga personer som inte var 
yrkesaktiva. Men kring övriga kriterier var frågorna många. Ska jag 
ha med både kvinnor och män i undersökningen? Ska jag vända mig 
till de pensionärer som lever i par eller som ensamstående? Ska jag, 
för att jämna ut ekonomiska skillnader eller öka dessa, söka deltagare 
ur utvalda bostadsområden och bostadsförhållanden? Hur ska jag få 
tag på deltagarna? Hur många bör deltagarna vara? Flera andra kri-
terier var också aktuella.  

Ett kriterium jag tidigt beslutade mig för var att deltagarna inte 
skulle vara beroende av speciell äldreteknik (det vill säga teknik de 
behöver på grund av åldersbetingade funktionsnedsättningar och häl-
soproblem). De viktigaste argumenten för detta beslut var att jag 
misstänker att ett beroende av den typen av teknik kan påverka för-
hållandet till teknik i övrig (emellertid är det inget jag har funnit be-
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kräftelse för i andra studier), samt att mitt och Nokias intresse ligger i 
att få reda på hur aktiva personer förhåller sig till teknik i vardagen. 
Det kan tyckas att jag här vårdar en myt och en stereotyp förestäl-
lning om äldre människor genom använda begreppet aktiva äldre, 
som om det vore undantaget från de sjuka och passiva. Jag vill därför 
poängtera att majoriteten av de äldre generellt kan sägas vara aktiva 
(Tornstam, 1998). Att vara aktiv kan innebära att kunna ägna sig åt 
olika sysselsättningar, delta i sociala aktiviteter, fatta egna beslut om 
sin tillvaro, välja hur och vad man vill konsumera. Jag vill också göra 
tydligt att det inte finns något direkt förhållande mellan att tvingas 
använda speciell äldreteknik och att inte vara aktiv. Emellertid be-
dömer jag att sannolikheten för att kunna vara aktiv om man är obe-
roende av speciell äldreteknik är större än om ett sådant beroende 
finns. Beslutet att deltagarna inte ska vara beroende av speciell äldre-
teknik är därför i detta avseende fattat av praktiska skäl och inte ett 
resultat av generella förhållanden. Eftersom användaren av äldre-
teknik kanske inte heller har något val, utan tvingas använda viss tek-
nik, kan han eller hon exempelvis inte reflektera över valen och 
skälen till varför tekniken används. Jag beslutade mig för att söka 
personer i åldersspannet 65–75 år, då jag antog att det i den ålders-
gruppen fanns större möjlighet, jämfört med åldersgrupper över 
denna, att finna aktiva och av äldreteknik oberoende personer. Jag 
beslutade mig också för att belysa både mäns och kvinnors förhållan-
de till tekniken i vardagen, utan att i övrigt behandla området ur ett 
genusperspektiv. Dock var det ett kriterium att lika många män som 
kvinnor skulle delta i studien. 

Jag ville inte att deltagarna skulle vara nära bekanta till mig. Jag 
sökte därför efter deltagare genom att vända mig till vänner och 
bekanta med frågan om de kände till någon person som passade in på 
mina kriterier och som de trodde kunde tänkas vilja delta i studien. 
Eftersom jag under studien skulle tillbringa en hel del tid hemma hos 
deltagarna såg jag det som viktigt att kontaktpersonerna kunde be-
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rätta en del om mig och om den planerade studien. Kontaktpersoner-
na fick därför ett ”kontaktbrev” att överlämna till de tillfrågade med 
uppgifter om mig och om studien. Om någon visade intresse medde-
lade kontaktpersonen det till mig. Jag tog kontakt med den presum-
tiva deltagaren via telefon (alternativt ringde den tillfrågade själv upp 
mig) och beskrev studien ytterligare. Förhöll sig den tillfrågade, efter 
samtalet, fortfarande intresserad kom vi överens om tidpunkt för vårt 
första möte. I detta läge hade de tänkta deltagarna ännu inte definitivt 
givit besked om de ville vara med eller inte. Jag ansåg mig ha större 
möjlighet att ge ett rättvist intryck av mig och studien vid en person-
lig kontakt. Jag gick därför försiktigt tillväga för att inte ”skrämma 
bort” någon innan vi träffats. 

Mina slutliga urvalskriterier var alltså att deltagarna skulle vara ej 
yrkesaktiva ålderspensionärer i åldern 65–75 år, de skulle vara aktiva 
och inte beroende av speciell äldreteknik. Lika många män som kvin-
nor skulle delta i studien. 
 

4.2 Kamera som tankeverktyg 
I studien fick varje deltagare en engångskamera med vilken de upp-
muntrades fotografera teknik de möter i vardagen. Min tanke med 
detta moment var bland annat att de genom fotograferingen skulle få 
extra anledning att fundera över tekniken i omgivningen och att bil-
derna sedan kunde fungera som diskussionsunderlag vid det sista mö-
tet, då intervjun genomfördes. Jag räknade också med andra vinster, 
till exempel att bilderna skulle bli ett stöd för mig att minnas vad jag 
sett i hemmen. Denna idé var inspirerad av Gaver, Dunne och Pacenti 
(1999). 
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4.3 Möten med deltagarna 
Min ursprungliga tanke var att jag under en del av studien skulle vara 
deltagande observatör i det aktuella sammanhanget och miljön. Det 
var en idé jag dock övergav, bland annat på grund av studiens för 
snäva tidsramar. Att genom deltagande observation få fram en rela-
tivt fyllig bild av deltagarnas förhållande till teknik, skulle kräva allt-
för mycket resurser då deltagande studier är mycket tidskrävande. 
Dessutom uppfattar jag att det finns stora metodologiska, praktiska 
och etiska problem vid deltagande studier i hemmiljö. Exempel på 
sådana svårigheter kan vara i vilken mån deltagarna verkligen kan 
och vill utföra sina dagliga sysslor oberoende av att någon utom-
stående finns med som deltagare eller observatör. Jag beslutade mig i 
stället för att situerade intervjuer skulle bli min huvudsakliga metod. 
Det vill säga intervjuer som utförs i den aktuella miljön. Detta var en 
kompromiss där jag i alla fall på plats kunde få förevisat för mig hur 
tekniken ser ut, fungerar och används. Bland annat med syftet att få 
god kontakt med deltagarna beslutade jag mig för att träffa var och en 
av dem vid tre tillfällen. 
 
4.3.1 Möte 1 – inledning och informerat samtycke 
Vid det första mötet presenterade vi oss för varandra. Jag gav ytterli-
gare information om studien. Vi etablerade informerat samtycke 
(Kvale, 1997). Jag poängterade att om den tillfrågade inte kände sig 
intresserad av att delta i studien så var det inga problem att avstå. Vi 
började redan här att fritt prata kring vardagstekniken och jag förde 
anteckningar som jag efter intervjun renskrev på ordbehandlare. Del-
tagaren fick här också en mapp med en översiktlig beskrivning över 
syftet med de tre mötena. Jag försäkrade också skriftligt att allt som 
sker och sägs under mötena kommer att behandlas konfidentiellt och 
avidentifieras så att detta inte går att koppla till deltagaren. Vi bes-
tämde tid och datum för vårt andra möte. 
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Vid detta första möte fick varje deltagare en engångskamera med 
instruktioner om hur den kunde användas (se bilaga 1), samt ett an-
teckningsblock där minnesanteckningar kring respektive motiv kunde 
göras. Anteckningsblocket hade ett format som gjorde att det var lätt 
att ta det med sig. Även här i anteckningsblocket fanns instruktioner-
na för hur kameran kunde användas. Tanken med engångskameran 
var att deltagarna genom att fotografera skulle inspireras till att lägga 
märke till och fundera kring tekniken i vardagen. De uppmuntrades 
till att inte bara fotografera tekniska ting utan även sådant som 
tekniken hjälper dem att uppnå. Jag var noga med att poängtera att de 
fick fria händer och att det inte fanns något rätt eller fel i uppgiften. 

Det första av dessa möten var med Anna, därefter träffade jag 
deltagarna i ordningen: Erik, Axel och Emma. Från första mötet tog 
det ungefär en månad innan jag hade det sista ”möte 1”. Dessa första 
möten tog mellan en och två och en halv timma. Denna ordning, i 
vilken jag träffade respektive deltagare, gällde även för de övriga 
mötena. 
 
4.3.2 Möte 2 – tekniktur8 
Mellan fem och fjorton dagar efter det första mötet genomfördes 
”möte 2”. Det gick ut på att jag och deltagaren gick runt i hela hem-
met, synade, använde och diskuterade den teknik vi tillsammans upp-
märksammade. Även om tekniken var i fokus talade vi också i viss 
mån om sådant som kan betraktas som deltagarens personliga bak-
grund, situation, om familjen, utbildning och vanor. Inför detta möte 
hade jag meddelat att vi även kunde besöka platser utanför hemmet, 
om det där fanns någon teknik som deltagaren ville att vi skulle upp-
märksamma. Dock var det ingen som hade det behovet. Jag förde an-
teckningar under ”teknikturen” som i genomsnitt varade i cirka tre 
                                              
8 Begreppet är hämtat från Baille, Benyon, Macaulay och Petersen (under tryckning) och 
från Mateas, Salvador, Scholtz & Sorensen (1996). 
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timmar. Efter mötet renskrev jag anteckningarna på ordbehandlare. 
Från detta möte tog jag med mig engångskamerorna, för framkall-

ning, samt de anteckningar deltagarna gjort kring de fotograferade 
motiven. 
 
4.3.3 Möte 3 – intervju 
Runt två veckor senare genomfördes det tredje mötet som innebar in-
tervjuer. Jag hade redan under tidigare möten talat om att jag ville 
göra ljudupptagning av intervjun. Anna, som var den första av delta-
garna jag intervjuade, talade dock tidigt om att hon inte ville att 
intervjun skulle spelas in, vilket jag respekterade. Övriga tre inter-
vjuer spelades in på minidiskmedia. Till ”möte 3” hade jag med mig 
deltagarnas nu framkallade fotografier. Jag hade monterat varje bild 
på ett A4 blad och där skrivit in den text deltagarna antecknat för 
respektive motiv. Deltagarna hade tagit mellan sex och tjugosex bil-
der (Anna 26, Axel 13, Erik 14 och Emma 6 stycken). Texterna till 
fotografierna kunde lyda: ”Mitt hem. Den gamla moraklockan tickar 
på och känns som ett verkligt sällskap (Anna)” eller ”Video. Är ett 
nödvändigt redskap, när jag bara kan se ett program på TV och de 
bästa programmen går vid samma tid (Emma)”. 

Utöver att intervjuerna spelades in på ljudmedia, förde jag också 
anteckningar. En viktig del anteckningsförfarandet bidrog med var de 
naturliga pauser i samtalet som uppstod då en passage antecknades. 
Pauserna gav både mig och den intervjuade tillfälle att känna efter 
om något behövde tilläggas eller utvecklas, något som ofta utnyttja-
des, i synnerhet av deltagarna. 
 
4.3.3.1 Intervjuguiden 
Inför intervjuerna hade jag tagit fram en intervjuguide som i huvud-
sak byggde på tidigare möten med deltagarna, de olika bruksperspek-
tiven, centrala tekniker i hemmet och i vardagen och andra teknik-
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relaterade ämnen jag ville ta upp. Intressanta förhållanden, uppslag 
och frågor som upptäcktes i tidiga intervjuer använde i de efterföljan-
de. I viss mån utvecklades intervjuguiderna på det sättet efter hand 
som intervjuerna genomfördes.9 Strukturerande teman i intervjugui-
den var centrala tekniker (t.ex. ”TV, radio, video och CD”, ”telefon”, 
”dator”), hemmiljöer och andra vardagsmiljöer (t.ex. ”köket”, ”ban-
ken”, ”affären”), erfarenheter och beteenden (t.ex. ”inköp och lärande 
av teknik”), olika bruksaspekter på teknik (t.ex. sociala, estetiska), 
övriga frågor (t.ex. om andras attityder till teknik och äldre, andra in-
tressen) och avslutningen (t.ex. metodfrågor, och frågan om deltaga-
ren vill tillägga något). Denna strukturering varierade något mellan 
intervjuerna, men var i stort sett den samma. Under varje rubrik hade 
jag skrivit förslag på frågor.  
 
4.3.3.2 Intervjun 
Jag använde mig av en kvalitativ halvstrukturerad intervjuform, in-
spirerad av den modell Kvale (1997) beskriver. Det betyder att jag 
ofta ställde de frågor jag hade förberett men också att det fanns stort 
utrymme att variera frågor och ämnen, beroende på deltagarens och 
mitt intresse och på vad som kom upp under intervjun. Det fanns 
också relativt stort utrymme för utvikningar som möjligen kunde ge 
nya dimensioner och vinklar på teknikförhållandet. Kärnfrågorna be-
handlades emellertid på liknande sätt vid alla intervjuer. Under någon 
av intervjuerna tog vi paus för kaffe, i en annan drack vi det innan 
intervjun började, någon intervju genomfördes utan paus. Som jag 
uppfattar det liknade intervjutillfällena mer ett slags samtal än en 
intervju. Emellertid upplevde jag mig hela tiden ha kontroll över 
intervjuerna. Vid flera tillfällen under, före eller efter intervjuerna, 

                                              
9 Ett exempel på det var Annas irritation över hänvisningar till olika hemsidor som görs i 
TV och annan media, vilka hon inte kan besöka. Detta blev ett ämne i efterföljande inter-
vjuer, om inte deltagaren tog upp det så initierade jag ämnet.  
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tog deltagaren fram någon viss teknik och exempelvis demonstrerade 
en svårighet eller möjlighet som kommit fram under intervjun. Vid 
intervjuerna användes fotomontagen som inspirationskällor. 

Intervjun med Axel genomfördes i hans och hustruns fritidshus. 
Det var enligt Axels önskemål och mitt intresse då han också kunde 
visa tekniken som fanns där. Övriga intervjuer ägde rum i respektive 
deltagares hem. Intervjuerna tog mellan tre och fem och en halv tim-
mar inklusive, för studien, mer eller mindre givande utvikningar. 
 

4.4 Analys 
Transkribering av de tre inspelade intervjuerna genomfördes med 
några undantag ordagrant utifrån ljudinspelningen. Ett av undantagen 
var exempelvis då jag vid några tillfällen gjorde en förenklad be-
skrivning av passager där många upprepningar ägt rum eller något 
liknande. Jag har då i transkriptionen angivit att det är min formu-
lering av det sagda. Ett annat undantag från ordagrann transkribering 
var utvikningar jag bedömde inte bidrog till ämnet. Även här har jag i 
transkriptionen, med några nyckelord som identifierar det borttagna, 
angivit att jag inte tagit med en viss del av intervjun (t.ex. i transkrip-
tionen av intervjun med Emma skrev jag: ”hoppar över snack om 
ATP”). Transkriptionerna är skrivna med en blandning av skriftspråk 
och talspråk (t.ex. är talspråksuttryck som de intervjuade använde 
inte förändrade). Det betydde att jag senare då porträtten skapades 
kunde använda vissa talspråksuttryck i syfte att lyfta fram en dimen-
sion av deltagarens person. Den transkriptionsnotation jag använt är 
en kombination av delar ur några av de symbolkonventioner som 
beskrivs i Schiffrin (1994). I transkriptionerna finns det exempelvis 
noteringar om långa och korta pauser, vissa emfaser och då den 
talande drar ut på ett ord eller talar i mun på den andre. Jag har även 
tagit med andra prosodiska uttryck som suckar och skratt. Egna kom-
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mentarer finns också med i transkriptionen som förtydligande av det 
som sagts. 

Transkriptionen gick till så att jag i hörlurar lyssnade på minidisk-
inspelningen och skrev ut det sagda på ordbehandlare. Jag tilldelade 
samtidigt mina intervjufrågor beteckningar (1a, 1b, o.s.v.) eller juste-
rade dessa då det redan i intervjuguiden fanns beteckningar på frågor-
na. På grund av intervjuns fria form uppkom nya frågor och några 
planerade frågor hamnade på annan plats. För varje frågebeteckning 
skapade jag ett spårnummer på minidisken. För att snabbt kunna hitta 
en viss passage på minidisken upprättade jag en ”spårförteckning” 
över intervjun där frågebeteckningar matchades med respektive spår-
nummer. För att kunna referera till en viss plats i transkriptionerna 
numrerade jag varje rad i dessa. En åtgärd som även gjordes med an-
teckningarna från första och andra mötet.  
 
4.4.1 Sortering av data 
När alla möten var genomförda och transkriptionerna var klara hade 
jag fyra dokument per deltagare: anteckningar från första och andra 
mötet, deltagarens minnesanteckningar kring fotografierna och tran-
skriptionen10 (utsagor ur dessa dokument betecknade jag som 1-nr, 2-
nr, f-nr och 3-nr, där ”nr” står för radnummer respektive fotonummer 
för den plats i dokumentet där en textdel hämtats). Totalt handlade 
det, per person, om drygt 50 stycken A4-sidor med material (varje 
foto upptog en sida). 

Jag ville nu skapa lämpliga kategorier för sortering av data i 
”högar” efter kategoritillhörighet. Jag inledde arbetet med materialet 
om Emma. Tillvägagångssättet i detta arbete fick till stor del stå som 
                                              
10 Då jag inte gjorde något ljudupptagning under intervjun med Anna så användes här 
de extra noggrant förda anteckningarna från intervjun, i stället för en transkription. An-
teckningarna som gjordes under de övriga intervjuerna var mindre noggranna och an-
vändes i betydligt mindre utsträckning vid analysen. Transkriptionerna utgjorde i dessa 
fall det huvudsakliga dokumentet. 
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modell för arbetet med materialet om de övriga deltagarna. Som 
grund i kategoriskapandet använde jag Bogdans och Biklens (1992) 
kodningskategorier. Här gav också Ely m.fl. (1993) mycket hjälp. I 
mångt och mycket är det dock ett hantverk som styrs av materialets 
egenskaper och forskaren kreativitet och ork. Under arbetet med ma-
terialet om Emma förde jag en enkel logg över de olika handgreppen. 

Bogdan och Biklen (1992) kallar den organiserande kategoritypen 
för kodningskategorier (coding categories). Under dessa rubricerande 
ord och fraser, som utgör kategorirubriker, sorteras fakta som omfat-
tar ett visst ämne. På det sättet avskiljs viss information från den 
övriga. Somliga av kodningskategorierna dyker upp tidigt i arbetet 
med en studie, medan andra skapas då fakta är nedtecknad och färdig 
för strukturering. Bogdan och Biklen föreslår ett antal typer av kod-
ningskategorier, några av dem exemplifieras och förklaras här kort: 

 
 Miljö- och kontextkoder – den mest generella beskrivningen av 

miljö, ämnen eller informanter placeras här. 
 Koder som definierar situationen – under dessa koder läggs data 

in som beskriver hur den intervjuade definierar miljön och vissa 
andra ämnen. 

 Koder som omfattar de perspektiv som den intervjuade har – den 
intervjuades sätt att tänka om saker som inte är så allmänna att det 
passar in i definitionen av situationen. 

 Subjektets sätt att tänka om människor och objekt – pekar på den 
intervjuades förståelse och uppfattning av personer i gruppen eller 
andra utomstående och om objekt som formar deras respektive 
världar. 

 Processkoder – omfattar ord och fraser som innebär förändringar 
över tid, eller passager från en typ av status till en annan. 

 Aktivitetskoder – anger regelbundna beteenden. 
 Händelsekoder – specifika aktiviteter som förekommer i miljön 

eller i informantens liv. Pekar speciellt på händelser som är ore-
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gelbundna eller bara uppträder en gång. 
 Strategikoder – omfattar knep, metoder, tekniker, skämt och andra 

företeelser människor medvetet företar sig för att åstadkomma 
olika saker. 

 Koder för relationer och sociala strukturer 
 Metodkoder – material som är intressant angående forskningspro-

ceduren, till exempel problem och dilemman som kommer upp 
under arbetet. 
 

Efter att kodkategorierna skapats börjar arbetet att klassa in olika 
delar av informationen under kodrubrikerna. Ett sätt är att tilldela 
varje kategori ett löpnummer och ange det i marginalen vid det data-
block som passar in under respektive kategori. När sifferkodningen är 
utförd kan det kodade materialet sorteras upp i ”högar” under respek-
tive kodkategori. På detta sätt blir materialet mer överskådligt (Bog-
dan & Biklen, 1992). 

När det gäller själva analysen så finns det olika tillvägagångssätt 
(Ely m.fl., 1993). Det finns inte någon allmängiltig modell för hur 
analysen bör gå till. Vissa skapar själva analytiska kategorier för sin 
analys medan andra använder kategorier de funnit i litteraturen eller 
vid tidigare forskningssituationer och jämför de aktuella resultaten 
med dessa. Kombinationer av andras och egna analysverktyg an-
vänds också. Oavsett vilken metod som nyttjas är det viktigt att vara 
lyhörd för materialet och inte låsa sig vid en uppsättning kategorier 
utan lägga till och ta bort delar ur sitt kategorischema om faktama-
terialet fordrar det. 

Ett vanligt tillvägagångssätt, vid den slutliga analysen, är att med 
hjälp av det kategoristrukturerade faktamaterialet söka efter så kal-
lade teman. Teman kan uppfattas som ”en forskares slutsats från sina 
upptäckter, som belyser uttryckta eller dolda attityder gentmot [så!] 
liv, beteende eller uppfattningar från en eller flera personers, eller en 
kulturs synvinkel” (Ely m.fl., 1993, s. 165). Ett tema kan vara en me-
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ningsutsaga som finns i all eller relevant data, eller bara i vissa delar 
av materialet, men ha stor faktisk betydelse. Forskaren försöker tala 
utifrån den intervjuades ståndpunkt genom att koppla ihop relaterad 
data inom och mellan de olika kategorierna, jämföra och urskilja 
begreppsliga likheter. Dessa teman ger bredare innebördsdelar ur ma-
terialet än att bara studera enskilda utsagor. Inom kvalitativ forskning 
skrivs teman ofta i form av utsagor. Flera temautsagor kan kombi-
neras till en längre berättelse, så kallade konstrukter. 

Således, för att få fram kategorier ur materialet läste jag igenom 
det och noterade i marginalen sådant som verkade intressant med av-
seende på studiens syften (se Figur 1 för illustration av arbetsgången 
fram till skapande av porträtt). Jag läste igenom materialet än en gång 
och skrev då, vid de noteringar jag gjorde vid första genomläsningen, 
in kategorinamn bestående av nyckelord som illustrerade innehållet i 
stycket (sifferpil 1, Figur 1). Dessa kategorinamn förde jag sedan ned 
på ett separat papper med en löpsiffra framför varje namn. Resultatet 
var skrämmande då så många som cirka 50 kategorier framkommit. 
Jag klippte därefter ut de intressanta delarna, det vill säga de 
kategorikodade styckena, ur materialet och lade remsorna i högar för 
respektive kategori. Eftersom vissa delar i materialet kunde klassas 
som tillhörande flera kategorier hade jag flera kopior av varje intres-
sant stycke. När det var gjort hade jag runt 50 kategorihögar med 
pappersremsor (sifferpil 2, Figur 1). Därefter förde jag in det som 
stod på varje remsa under respektive kategoribeteckning i ett ordbe-
handlingsdokument, vilket resulterade i ett dokument på cirka 65 A4-
sidor. Jag kallar i fortsättningen detta dokument för huvuddokument 
(sifferpil 3, Figur 1). Jag reviderade kategorierna i huvuddokumentet 
genom att slå ihop kategoribeteckningar som låg nära varandra i ka-
raktär och ta bort redundanta beteckningar (t.ex. slog jag ihop katego-
rin ”historisk erfarenhet av teknik” med kategorin ”perspektiv” och 
kategorin ”uppfattning om miljön” med kategorin ”miljöbeskriv-
ning”). Jag hade nu ungefär 37 koder, men fortfarande samma sidan-
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tal på huvuddokumentet (sifferpil 4, Figur 1). Det var alldeles för 
stort för att det skulle kunna ge mig nödvändig översikt över materi-
alet. Därför kortade jag ner huvuddokumentet genom att endast an-
vända nyckelord eller korta beskrivande meningar från varje intres-
sant del under kategorierna. Resultatet blev ett extraktdokument på 18 
textsidor, där alla punkter från huvuddokumentet fanns med men be-
tydligt mer kortfattade (sifferpil 5, Figur 1). Jag tejpade ihop de 18 si-
dorna till en stor ”affisch” som jag satte på väggen (sifferpil 6, Figur 
1). Nu hade jag nått ett format som gav mig översikt över alla intres-
santa delar i materialet. Varje post hade en referensbeteckning (t.ex. 
3-1679, vilket betyder att informationen var hämtad ur intervjuut-
skriften och började där på rad 1679) så att jag kunde gå tillbaka till 
källan för en fylligare beskrivning eller innehållskontroll. Med den 
översikt extraktdokumentet gav kunde jag nu börja porträttskapandet 
(sifferpil 7, Figur 1). 
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Figur 1. Från råmaterial till porträtt. Processen vid analys, katego-
risering och strukturering av råmaterial för skapande av porträtt 
(hänvisningar till sifferpilarna finns i innevarande stycke). 
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4.4.2 Skapande av porträtt 
När man läser porträtten hör man Anna, Emma, Erik och Axel berätta 
om sin vardag och tekniken de träffar på där. Läsaren ”ser” personer-
na framför sig och får en känsla för deras personlighet. Efter att ha 
läst porträtten tycker man sig ha träffat deltagarna, man är bekant 
med dem och tycker sig kunna förutse hur var och en skulle tänka 
och handla i en viss situation. Dessa inledande rader beskriver min 
önskan om hur porträtten upplevs och kan användas av läsaren. 

I arbetet med att skapa ett sammanhängande porträtt utifrån alla 
delar extraktdokumentet pekade på, inledde jag med en bakgrundsbe-
skrivning av Emma där jag bland annat beskrev hennes familjesitua-
tion, boende, yrkesliv, hälsa och intressen. Jag gick hela tiden tillbaka 
till det reviderade huvuddokumentet för fylligare information. Efter 
hand som jag fyllde på med uppgifter i porträttet strök jag i extrakt-
dokumentet. Med utgångspunkt från de rumsliga indelningarna i 
hemmet och central teknik (dessa enheter skapade rubriker i porträtt-
et) förde jag, ur extraktdokumentet, in informationsbitar i det fram-
växande porträttet. Min strävan var att i denna beskrivande resultat-
redovisning ge en så otolkad bild som möjligt av det som kommit 
fram under mina möten med deltagarna (Fetterman, 1989; Hartman, 
1998). När i princip alla delarna i extraktdokumentet förts in i por-
trättet var Emmas porträtt klart. Efterföljande porträtt skapas i ord-
ningen Erik, Axel och Anna.  

I porträttens bakgrund fungerar jag som berättare, medan porträtt-
ens kärndel, där deltagarnas förhållande till tekniken behandlas, är 
skriven i jagform. Här används i så stor utsträckning som möjligt del-
tagarnas egna ord och formuleringar. När det inte var möjligt för-
sökte jag utifrån min erfarenhet av deltagarnas språk och personlighet 
skapa passande formuleringar. Syftet med jagformen som litterär stil 
är att ge läsarna möjlighet att uppleva större närhet till den porträtt-
erade personen. 

Vid sortering av data och skapande av de övriga porträtten var 
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arbetsprocessen i stort densamma som i arbetet med Emmas porträtt. 
Dock förenklade jag arbetet genom att hoppa över arbetsmomentet 
med att klippa pappersremsor. I stället gick jag, efter att ha noterat 
intressanta stycken i materialet, direkt till att skapa det jag kallar 
huvuddokumentet. Jag förenklade också kategorisystemet genom att 
samma uppsättning kategorikoder användes, men dessa sorterades in 
under åtta huvudrubriker jag skapade (se bilaga 2). Det betydde att 
extraktdokumentet hade åtta huvudrubriker i stället för 37 stycken 
som tidigare, vilket gjorde det mer hanterbart (viss justering av 
underliggande kategorier behövdes dock för att det skulle fungerar 
med de åtta huvudrubrikerna). För att ytterligare effektivisera proces-
sen sorterade jag redan i extraktdokumentet, under de olika huvudru-
brikerna, in data under flera av de rubriker jag sedan strukturerade 
porträtten med (t.ex. Vardagsrummet, Köket, Telefon, TV). Med 
något undantag användes samma kategoriuppsättning för alla delta-
gare (d.v.s. den reviderade upplagan kategorier som genererades i 
arbetet med materialet om Emma och som efter omstrukturering blev 
åtta huvudrubriker med underliggande underkategorier). Dock var in-
ställningen till kategorierna flexibel, vilket innebar att någon 
justering gjordes utifrån respektive individs situation (exempelvis 
justerades kategorin ”relaterat till att leva ensam” för Axel som lever 
i tvåsamhet, se kategori 4a i bilaga 2). 

För att försäkra mig om deltagarnas anonymitet avidentifierade jag 
porträtten genom att deltagarna och andra nämnda personer fick fing-
erade namn. Av samma skäl togs vissa uppgifter bort eller justerades. 
Det kunde exempelvis röra sig om uppgifter om medlemskap i någon 
speciell förening, eller uppgifter om arbete. Jag bedömer att dessa 
justeringar och utelämnanden inte påverkat innebörden i empirin. 
 
4.4.3 Deltagartriangulering 
När jag sammanställt de fyra porträtten skickade jag dem till re-
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spektive deltagare. I ett följebrev bad jag dem läsa porträttet och 
kommentera om något inte stämde, om något behövde tilläggas, 
ändras eller tas bort. Jag ville veta om deltagarna kände igen sig i 
porträttet. Ungefär en vecka efter att jag skickat ut porträtten tog jag 
telefonkontakt med dem. Emma, Anna och Erik ville träffa mig för 
några justeringar, Axel inte hade någon invändning. De tre deltagarna 
som ville träffa mig hade önskemål om att jag skulle justera vissa 
uppgifter, främst på grund av att de tyckte att deras identiteter i för 
hög grad framgick. Det kunde vara en uppgift om en speciell resa 
som deltagaren berättat om för många andra personer och därför 
kände sig otrygg i att denna uppgift skulle finnas med porträttet. Vid 
några tillfällen rörde det sig om mycket speciella formuleringar som 
den intervjuade uttryckt, formuleringar som denne misstänkte kunde 
röja identiteten. Det var också några få sakfel som rättades till. För att 
pröva gränserna hade jag i vissa fall tagit med uppgifter som even-
tuellt kunde uppfattas som identitetsröjande. Men över huvud taget 
var det inte många justeringar som gjordes. Summan var att deltagar-
na kände igen sig i det skrivna, även om Anna kommenterade att hon 
tyckte att hon lät väl gammal i porträttet. Denna typ av kontroll med 
de medverkande kallas deltagartriangulering (Kvale, 1997; Lincoln & 
Guba, 1985) och syftar till att öka pålitligheten i materialet. 
 
4.4.4 Från porträtt till bruksvärde  
När porträtten var klara genomförde jag analysen av dessa enligt 
frågeställningen. Analysen inleddes med att jag ur respektive porträtt 
lyfte fram olika brukssituationer med de fem bruksperspektiven prak-
tiskt, estetiskt, symboliskt, socialt och affektivt bruk som utgångs-
punkt (se sifferpil 1 i Figur 2 där analysprocessen från porträtt till 
bruksvärde illustreras). Ur varje porträtt skapades ett dokument för 
respektive bruksperspektiv (sifferpil 2, Figur 2). Dessa dokument be-
stod av numrerade utdrag ur porträtten, ofta några meningar långa ut-
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drag som speglade de olika brukssituationerna. Detta första steg i 
analysen, en form av nedbrytning av helhet till delar, hade i huvudsak 
karaktären av sortering även om bedömningar och tolkningar ofta 
krävdes bland annat därför att perspektiven överlappar varandra. För 
att åter forma en helhet skapade jag diagram (en variant av ett s.k. 
affinitetsdiagram, Beyer & Holtzblatt, 1998) som innebar att jag på 
lappar (Post-it-lappar) skrev korta fraser ur bruksperspektivdokumen-
ten och sorterade dem i grupper efter de värden de ger brukaren. 
Bruksvärden genererades alltså ur analysen av respektive bruksper-
spektivdokument och de olika grupperna med lappar (sifferpil 3, 
Figur 2). Bruksvärdena fungerade som huvudkategorier och rubriker 
för de grupperade lapparna, det vill säga överst i diagramträdet. Även 
bruksvärden som ännu inte uppfyllts av något bruk togs med. Det är 
värden deltagarna känner behov av eller önskar, men saknar bruks-
medel för antingen på grund av att de inte har tillgång till en viss 
teknik, teknik som dock finns på marknaden eller därför att det inte 
finns någon lämplig teknik för det aktuella bruksbehovet. Jag kallar 
dessa bruksvärden för ouppfyllda bruksvärden. Under bruksvärdena 
sorterade jag in rubriker på de brukssituationer som givit de olika 
bruksvärdena (ofta bara några ord om vilken teknik som ingår). Som 
tredje nivå, uppifrån, placerade jag sedan uppgifter om vad som var 
utmärkande för brukssituationen, i huvudsak hur tekniken används 
och uppfattas. Sist i diagrammet, på den fjärde nivån, kommer de 
förutsättningar som är förknippade med det aktuella bruket. Här 
kommer krav deltagarna ställer på tekniken in. Nästa steg var att 
inom respektive porträtt jämföra de olika diagrammen jag fått fram 
och sammanföra relaterade områden (sifferpil 4, Figur 2). Fyra doku-
ment skapades, ett för varje porträtt innehållande framkomna bruks-
värden med brukssituationer, aktuell teknik och förutsättningar för-
knippade med bruket (sifferpil 5, Figur 2). Dessa dokument, med 
centrala bruksvärden, utgör grunden i uppsatsens diskussion. 
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Figur 2. Från porträtt till bruksvärde. Analysprocessen från porträtt 
till bruksvärden (hänvisningar till sifferpilarna finns i innevarande 
stycke).



5 Resultat 

Här presenteras de fyra porträtten. Rubrikerna i porträtten utgörs av 
rumsliga indelningar och central teknik i respektive deltagares hem. 
Rubrikerna är därmed i viss mån olika mellan de fyra porträtten. 
 
 

5.1 Porträtt Anna 
 
 
”Men om jag inte hittar något program jag tycker passar mig, stäng-
er jag av TVn. Det har jag inget emot för jag tycker om tystnad.” 

 
5.1.1 Bakgrund 
Anna är 74 år [född 1927]. Hon är änka sedan tre år tillbaka. Anna 
och maken fick en son som nu är runt 45 år gammal. Han bor i Stock-
holm och är ingenjör. Anna har dagligen telefonkontakt med honom 
och han är ganska ofta på besök hemma hos henne. De gör ibland ut-
flykter eller resor tillsammans. Bland annat ordnade han en London-
resa som Anna uppskattade mycket. 

Anna bor i en villa i ett samhälle ett par mil från Norrköping. Hon 
har bott i huset sedan mitten av 70-talet. Det är byggt i början av 60-
talet och är disponerat i fyra rum och kök, på markplanet, ett källar-
plan med gillestuga, tvättstuga, pannrum och förråd. Det finns också 
ett garage där Anna har sin bil. Till huset hör en stor trädgård med 
mycket gräsmatta och fruktträd. Anna tycker mycket om att vara i 
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trädgården under sommarhalvåret. Hon är intresserad av trädgårdsar-
bete och sköter det mesta av det på egen hand, klipper gräs och bus-
kar. Fast ofta får hon hjälp av några grannpojkar att klippa gräset. So-
nen kom nyligen hem till Anna med en ny gräsklippare. Den är be-
tydligt mer lättstartad än den gamla som Anna tyckte var besvärlig att 
få i gång. Annas närmaste vänner ”tanterna”, är några kvinnor i hen-
nes ålder som bor i samhället. De har också trädgårdar, vilket är ett 
vanligt samtalsämne då de träffas. Andra gemensamma intressen är 
konst och litteratur. Anna är med i en bokcirkel, som nu har tunnat ut 
en aning. Hon är också med i en slags diskussionsklubb där de disku-
terar vissa ämnen. De träffas en gång i månaden. 

På husets sydsida finns en altan där Anna ofta sitter och njuter av 
den vackra utsikten över vattnet, en utsikt hon uppskattar mycket, 
under alla årstider. Hemmet betyder mycket för Anna. 

Anna är speciallärare till yrket. Hon arbetade med barn med läs- 
och skrivsvårigheter och andra handikapp. Hon är nu pensionerad 
sedan tio år tillbaka.  

Anna tycker mycket om konst och väggarna i huset pryds av 
många tavlor. Hon och maken hade det intresset gemensamt, bland 
annat var de med och startade en konstförening. Nästan varje tavla 
Anna har på sina väggar har en egen historia. Hon kan berätta mycket 
om konstnärerna, vissa känner hon personligen. Anna säger att konst-
verkens ekonomiska värde har ringa betydelse men att de betyder 
mycket för henne känslomässigt. Det är så även med flera möbler, 
porslinssaker, skålar och andra saker som Anna har i sitt hem. De har 
många gånger funnits med i släkten länge och är förknippade med 
minnen och människor. Ett annat exempel är den gamla moraklockan 
som kommer från makens föräldrahem. Den står i hallen och tickar. 
Anna tycker det är hemtrevligt och bekant att höra ljudet, det känns 
som ett verkligt sällskap. Den är också vacker att se på, men mest 
betydelse har den för Anna på det nostalgiska planet. Anna upplever 
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en trygghetskänsla av att ha de här sakerna och möblerna omkring 
sig. 

Det finns mycket som Anna kan ägna sig åt under dagarna. Det 
kan vara att sköta om hus och trädgård, sköta bilen, träffa sina vän-
ner, ta bilturer. Anna läser gärna böcker, dagstidningar, ibland någon 
ekonomibilaga och Aktiespararen. Hon besöker gärna kulturevene-
mang och gör resor. Hon, maken och sonen reste mycket förr om 
åren, men resandet har minskat med tiden. Hon upplever att den ny-
fikenhet hon hade tidigare inte håller i sig riktigt. Och under det se-
naste året har hon känt att hon måste prioritera en del i det hon gör. 
Efter att ha haft en svår sjukdom hänger kroppen inte riktigt med 
längre och då är det inte lika roligt att göra saker. Hon har svårt att ta 
längre promenader nu. 
 
 
5.1.2 Anna berättar… 
 
5.1.2.1 …i vardagsrummet 
Här i vardagsrummet tillbringar jag mycket tid, speciellt på vintern. 
Det är också här vi sitter när jag har gäster hemma. I detta rum lyser 
solen in soliga dagar och jag kan njuta av den vackra utsikten över 
vattnet. Jag har en samling trevliga böcker här i bokhyllan, bland 
annat böcker om växter och djur, en del klassiker, konst- och lyrik-
böcker. Vintertid tänder jag ofta en brasa i spisen. Då kan jag sitta 
framför den och läsa en god bok eller några dikter, det känns bra. Det 
var ungefär tre år sedan som braskassetten sattes in. Det var otroligt 
krångligt att få den installerad. Man var tvungen att ha tillstånd och 
man menade att det behövdes ventilationshål i altandörren för att det 
skulle bli drag i spisen. Jag gjorde inget hål och det brinner bra ändå. 
Sedan var man tvungen att ha en stege på taket. Ja, det var mycket 
som skulle ordnas innan det var klart. Men nu är jag glad att den 
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finns. I övrigt har jag inte så mycket tekniska saker här. Jag tycker 
egentligen inte att jag har det någon annanstans i huset heller, för den 
delen. 
 
5.1.2.2 …i köket 
Jag trivs i mitt kök, det är luftigt och även här har jag den vackra ut-
sikten ut genom fönstret. Här tar jag gärna mitt morgonte.  

Jag vill ha det väl ordnat i köket så det är bara dom grejer jag an-
vänder dagligen som står framme på bänken. Min hushållsassistent 
för bakning och min matberedare som jag använder till att hacka och 
skära med står i skåpet. Där har jag också min brödrost. Jag har en ny 
diskmaskin sedan några år tillbaka. Det är verkligen en bra uppfin-
ning, det är så skönt att slippa den tråkiga disken. Tänk egentligen 
vad tekniken i köket har utvecklats. Ta det här med hushållsassistent-
en som underlättade så mycket när man skulle göra korv och lever-
pastej eller hur praktiskt det blev när kylskåp och frys kom. Min 
make var mycket intresserad av jakt och när vi var nygifta fanns det 
inte frys i huset. Då fick jag stå och konservera köttet som han tagit 
hem. Oj, vilket jobb det var att ta hand om det. Som tur var köpte vi 
frys några år senare och det underlättade väldigt mycket. Idag är det 
inte många som konserverar, inte ens frukt. Men jag har en god vän 
som gör det fortfarande. Hon brukar få frukt av mig. Förutom kyl-
skåpet och frysen jag har här i köket, har jag en frysbox i källaren. 
Mikrovågsugn är också en bra sak. Jag har haft en i ungefär sex år 
och använder den dagligen. Det är utmärkt för ett enpersonshushåll 
att kunna värma upp portioner. Jag har naturligtvis också en spis och 
en ugn här. 

Min kaffebryggare och vattenkokare står framme på bänken. Det 
är saker jag använder dagligen. Vattenkokaren är verkligen mycket 
praktisk. Det är en present jag fått. Jag hade inte valt den där gul-
gröna färgen om jag själv köpt den, för färgen passar dåligt in i köket 
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i övrigt. Här på skåpet har jag en mycket gammal kaffekvarn i trä. 
Den njuter jag av att se på och röra vid. Jag ser för mig dom gamla 
som malde sitt kaffe i den. Stolarna som står här vid sidan av skåpet 
är från min makes farfars hem. Ännu en sak i mitt hem som har en 
anknytning till släkten.  

Det är viktigt att saker och inredning man har i ett kök går lätt att 
rengöra, annars är det dåligt. Det är lite så med hörnskåpet jag har 
här. Det är konstruerat så att hyllorna går att snurra runt så att man 
får fram det man vill ha. Idén är bra men verkligheten är att det är 
svårt att hålla det rent, tycker jag.  

Jag tycker om att laga mat. Jag är van vid att göra det själv, därför 
blir det inte att jag umgås med vänner i köket. Undantaget är om jag 
har övernattande gäster som äter frukost här. I övrigt äter vi i mat-
rummet när jag har gäster hemma. I min generation lagar man inte 
mat tillsammans det har vi aldrig gjort. Det är skillnad med yngre 
generationer. När vi i min generation träffas vill man ha maten klar 
så att man kan umgås på annat sätt. Man vill vara själv i köket och 
göra i ordning först, det är snabbare och effektivare så. 

Jag har en radio här i köket. Den är fast monterad under skåpet och 
har fungerat bra sedan jag flyttade in. Den har suttit där sedan huset 
byggdes. Jag lyssnar på radion nästan varje dag och det är nyheter 
och P1 jag har på då. 
 
5.1.2.3 …i sovrummet 
Här i sovrummet har jag en telefon, en liten transistorradio och en 
stereoradio. Jag har ingen klockradio utan en vanlig väckarklocka. 
Den där fula väggklockan jag har där mitt emot sängen, har jag där-
för att den är så tydlig att jag även på natten kan se bra vad klockan 
är. Det är den svarta ramen runt urtavlan som ger bra kontrast mot 
väggen. Min mamma köpte den när hon låg på sjukhus och behövde 
en tydlig klocka. Den är praktisk för att den är tydlig, men ful för att 
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den inte passar in rummet och huset i övrigt.  
 
5.1.2.4 …om mobiltelefonen 
I lådan här förvarar jag min mobiltelefon. Jag har stoppat in den i ett 
glasögonfodral som skyddar den. Det är en Ericssontelefon [A1018s]. 
Det är inte något fast abonnemang på den, utan jag har kontantkorts-
betalning. 

Min mobiltelefon är en present från min omtänksamme son. Jag 
hade inte köpt mobiltelefon på eget initiativ, möjligen en sladdlös 
telefon. Jag har nu haft den i ett par år och även om jag sällan ringer 
eller tar emot samtal på den, är den med nästan varje gång jag ger 
mig ut. Men ingen olycka eller något har hänt som givit mig anled-
ning att använda den. Det är alltså inte det att jag vill vara anträffbar 
utan det känns tryggt att ha den till hands om något skulle hända då 
jag till exempel ger mig i väg med bilen eller tar promenader. Tyvärr 
är den lite tung att bära omkring på och jag är rädd att den ska bli 
stulen när jag har den med. 

Jag vet att telefonen har många finesser, fast jag är nöjd med att 
använda den på ett grundläggande sätt. Men jag saknar ett lock för 
tangenterna så att inte någon tangent trycks ner av misstag och någon 
rings upp utan att jag vet det, till exempel när jag har den i min 
väska. Jag vet att det finns ett tangentlås men det skulle vara bra att 
för säkerhets skull även ha ett lock. Jag tycker också att det är för lätt 
att trycka på fel knappar när man ska ringa eller göra något med tele-
fonen.  

Min son har hjälpt mig att lägga in kortnummer i mobiltelefonen 
till några grannar och till sig själv. Han har också ombesörjt att hem-
telefonen är kopplad till mobiltelefonen, vilket betyder att om jag inte 
svarar i hemtelefonen inom ett visst antal signaler, kopplas samtalet 
om till mobiltelefonen och om jag inte svarar i den kopplas man till 
den telefonsvarare jag har i mobiltelefonen. Jag kan sedan ringa dit 
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och kontrollera om jag fått några meddelanden.  
Mina vänner har inte mobiltelefon, flera av dom har sladdlös tele-

fon i stället.  
 
5.1.2.5 …i arbetsrummet 
Här i det jag kallar arbetsrummet har jag en hel del tekniska saker. 
Det är en tio år gammal stereo-TV, en telefon, en miniräknare, en 
äldre skivspelare, en modern CD-spelare och en dator. 
 
5.1.2.6 …om TV 
Jag är mycket lite här på dagen, rummet vetter mot norr och jag 
tycker inte om norrsidan så mycket. Det blir på kvällarna jag är här 
när jag ser på TV. Visserligen händer det att jag är här på förmid-
dagarna och tittar på text-TV. Jag är intresserad av börsen och 
använder då text-TV för att hålla mig informerad om den. Jag är 
ingen börshaj men man får reda på vad som händer i världen och det 
är intressant att följa med. Det intresset har väckts på senare tid. 
Under min aktiva yrkestid var jag mest engagerad i det som rörde 
skolan. Då skötte min man vår ekonomi, men som det är nu följer jag 
med en del och sköter min egen ekonomi. Egentligen använder jag 
inte text-TV till något annat än att titta på börsen. Det händer att jag 
ser efter hur vädret är på någon ort om jag ska ut och resa. Men jag 
har inte haft behov av att använda text-TV till något annat och det är 
behovet som styr.  

TVn är ett sällskap när man är ensam. Genom TVn kan jag hålla 
mig à jour med saker och ting som pågår. Men jag har inte ändrat 
mina TV-vanor sedan jag blev ensamstående. Jag tittar på nyhetspro-
gram på kvällen någon timme eller fler och även klockan tolv på 
dagen. Jag tittar också på ekonominyheter. Jag tycker om att se på 
informationsprogram, diskussionsprogram och kulturprogram, gärna 
program med ämnen som livsåskådning och medicin, jag följer med 
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rätt bra. Jag tittar också gärna på frågeprogram. Det är roligt att 
försöka svara på frågorna. Jag tittar inte slumpmässigt på TVn. Jag 
vet vissa program som är bra och dom ser jag på. Men det är mycket 
skräp på TV och jag får leta efter bra program. Det är för dåligt utbud 
inom dom områden jag uppskattar. Jag har också svårt för det där 
flimret som ofta förekommer i TV-programmen idag. Jag menar dom 
snabba bildväxlingarna. Jag föredrar långsamma tempon i program-
men, till exempel var det en svensk serie som hette ”Fru Marianne” 
[efter en roman av: Victoria Benedictsson] som gick för ett tag sedan, 
den tyckte jag mycket om. Sådan TV-teater efterlyser jag. Men om 
jag inte hittar något program jag tycker passar mig, stänger jag av 
TVn. Det har jag inget emot för jag tycker om tystnad.  

Jag har ingen video och jag ser ingen användning för det heller. 
Men om jag skulle vilja ha en så tror jag att jag skulle kunna klara av 
att sköta den, för jag är inte helt opraktisk och bara man får fråga om 
råd så skulle det nog gå. 
 
5.1.2.7 …om CD-spelare och stereo 
Här har jag dels en äldre stereospelare som jag spelar mina LP-skivor 
på och dels en modern CD-spelare som jag fått i födelsedagspresent 
av min son. Jag hade nog inte köpt någon själv, jag är för ekonomisk 
för det. Jag tycker om att lyssna på klassisk musik. Jag köper inte 
CD-skivor själv utan brukar låna dom av min son. Jag sitter gärna här 
i soffan och bara lyssnar på något vackert. Men jag tycker också om 
att ha musik på när jag sitter och läser någon bok eller tidning. Då 
använder jag CDn och då kommer fjärrkontrollen väl till pass. Jag 
har fjärrkontroller både till CDn och till TVn. Det är en bra grej. 
Någon gång lyssnar jag även på radion här i arbetsrummet. Men det 
blir mest i köket som radion är på. 

Ibland kan jag tycka att det skulle vara trevligt att lyssna på musik 
även i vardagsrummet. Om jag sätter in en CD-spelare där, skulle jag 
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ställa den så att den inte syns för det passar inte så bra att ha en sådan 
apparat synligt där i det rummet. 

Mina vänner och jag lyssnar aldrig på musik hemma tillsammans. 
Då är det prata som gäller. Och vi är nästan aldrig i arbetsrummet när 
vi träffas. 
 
5.1.2.8 …om hemtelefonen 
Telefonen är viktig för mig, bland annat ringer jag min makes släkt-
ingar som är runt åttio och nittio år gamla. Min son ringer mig varje 
dag en viss tid. Jag talar med vänner och släktingar som inte bor i 
närheten och som jag inte träffar så ofta. Sedan talar jag också med 
vänner som bor i närheten, till exempel då vi ska komma överens om 
när vi ska träffas och ta en tur med bilen. Annars är det mycket olika 
från dag till dag hur jag använder telefonen. Det kan till exempel vara 
något tillfälle då jag vill ha något arbete utfört här hemma och då 
kontaktar hantverkare via telefon.  

Jag har två telefoner här hemma och den som står här har förstärkt 
ringsignal. Det har Hörcentralen ordnat åt mig. Jag behöver det efter-
som jag hör sämre nu. Det är inte mycket sämre men jag har haft 
hörapparat nu i ett halvår. Man kan få hörlurar till TV-apparater, men 
eftersom jag bor som jag gör kan jag ha både TVn och radion på hög 
volym utan att jag stör någon. Därför behöver jag inga lurar. 
 
5.1.2.9 …om datorer 
För ett halvår sedan fick jag, av min son, den här datorn som står på 
skrivbordet. Det var han som tyckte att jag skulle prova på att använ-
da en. Den är färdig att använda. Jag har skrivare också, men den är 
inte installerad och står i källaren. Jag tycker själv att jag inte har 
något större behov av någon dator. Men visst tror jag också att man 
håller sig klarare i huvudet om man intresserar sig för det och lär sig 
hur det fungerar. Ett annat skäl kan vara att man vill hänga med och 
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lära sig lite om vad som är på gång. Men med åldern minskar ny-
fikenheten känner jag och jag måste prioritera mer vad jag ska göra. 
Att skriva saker på datorn är inte riktigt något som motiverar mig att 
använda den, för jag har aldrig lärt mig att skriva maskin med finger-
sättning. Jag skriver därför hellre traditionellt med papper och penna. 
Jag ska i alla fall gå en datorkurs i höst och efter den kanske det 
känns mera intressant. Jag är till exempel intresserad av släktforsk-
ning och inom det kan man använda datorer vet jag, det kanske kan 
bli något. Jag har varit inne i Norrköping och besökt SeniorNet. Dom 
har kurser för äldre i hur man använder datorer. Men jag kände att det 
var besvärligt att behöva åka till Norrköping för att gå på en kurs. I 
stället kontaktade jag ett förbund som i sin tur tog kontakt med 
skolan här på orten och dom ordnar en orienteringskurs för äldre i 
datoranvändning. Under tiden jag var yrkesaktiv lärde jag mig prin-
ciperna för hur man använder en dator. Men det var femton år sedan 
och jag har glömt det nu eftersom jag inte använt någon på länge.  

Jag tänker ibland att jag skulle vilja ha möjlighet att gå in på Inter-
net. Det är när det i ett TV-program, en tidning eller i någon annan 
skrift står att man kan gå in på www punkt för att läsa mer om något, 
till exempel få mer detaljer om ämnet i ett trädgårdsprogram. Det är 
irriterande. I vissa TV-program säger dom också att man kan gå in 
och delta själv eller följa fortsättningen på den diskussion som pågått 
i ett program som just sänts. Då känner man sig lite handikappad när 
man inte har den möjligheten.  

Att kunna handla på Internet känns inte som ett tillräckligt skäl att 
skaffa Internet. Jag tycker att den personliga kontakten med perso-
nalen är viktig i affärssammanhang. Jag handlar inte på postorder 
heller. Läsa tidningar tror jag inte heller att jag vill göra på Internet, 
möjligen någon recension på något kulturevenemang eller något lik-
nande. Jag är också tveksam till att göra mina bankaffärer över någon 
internetbank, jag litar inte på det. Man vet inte hur det fungerar och 
jag tror att det är mer säkerhetsproblem med det än vad bankerna 
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talar om. Jag har till exempel hört att det är krångel med dom här 
långa numren [OCR-nummer] man ska skriva in och att många har 
problem med det och att det blir fel. Nej, jag förstår inte varför det 
skulle vara bra för mig att använda internetbank. Jag betalar mina 
räkningar via betalningsordrar som jag skickar in till banken och 
vissa räkningar betalar jag via autogiro. Det kan inte vara enklare. 
Man talar om att bankkontor och postkontor kanske kommer att tas 
bort och mina vänner känner viss oro över det. Vi har talat om det. 
Men jag känner mig inte orolig. Det finns alternativ. Nu kommer 
ICA att ha bankverksamhet, det ska jag ta vara på. Jag har redan 
ICA-kort som jag använder och sätter in pengar på ett konto där. Det 
är skönt att slippa ha kontanter på sig. Jag har också bankomatkort 
och kreditkort men handlar mest med kontanta medel förutom när det 
gäller matvaror. Tankar bilen gör jag också med kort. 

E-post kan vara ett bekvämt sätt att skicka brev på. Om jag hade 
haft några barnbarn så hade det kanske varit roligt att skicka e-post 
till dom. Men över huvud taget skickar jag sällan brev till någon. Jag 
tycker det är roligare att prata i telefon, och många av mina vänner 
bor så nära att vi träffas i stället. Telefon är ett bra kommunikations-
medel för äldre. E-post är inte kommunikation i den bemärkelsen, det 
är ganska dött, men jag vet inte. Man kan ju utbyta tankar där också, 
men den mänskliga kontakten får man inte. Jag skulle kunna tänka 
mig någon form av kontakt med läkare via Internet. Man kan inte ta 
upp alla sina krämpor när man talar med en doktor, men på Internet 
kan man kanske diskutera dom alla. 

Inte någon av mina nära vänner som bor här omkring har dator. 
Men jag har några andra vänner som har det och dom var mycket 
entusiastiska i början, men det var nyhetens behag för det har svalnat 
nu.  
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5.1.2.10 …om bilen 
Bilen jag har i garaget köpte min make och jag tillsammans. Det är 
en Volvo, från början av nittiotalet. Det var alltid min make som kör-
de och skötte om våra bilar. Jag tänkte inte ens på det, fast jag har 
haft körkort sedan jag var ung. Men nu när det bara är jag har jag lärt 
mig på nytt att köra, kan man säga. Då var det en hel del praktiska 
saker som jag stötte på i början, till exempel hur det fungerar att 
tanka. Det var lite oroligt i början, men nu går det bra. Jag tycker att 
det är roligt att sköta om bilen. Jag dammsuger, tvättar och vaxar den 
och tar hand om mindre lackbättringar. Den är till stor glädje och 
nytta och jag använder den gärna, dock inte så mycket vintertid. Jag 
och mina vänner tar en sväng med bilen ibland, det är väldigt trevligt. 
Sedan kan det vara så att jag hjälper någon av dem med skjuts någon-
stans, eftersom dom inte själva har bil. Jag använder också bilen då 
jag ska göra större matvaruinköp. Då åker jag till någon stor matvaru-
affär i Norrköping. Jag är mycket prismedveten och vet att vissa 
varor kan var betydligt billigare där, jämfört med i affären här i sam-
hället. Men samtidigt försöker jag gynna den lokala affären ibland. 
Det är bra att det finns en sådan med tanke på att det kanske kommer 
en tid då jag inte kan använda bilen i samma utsträckning som idag. 
Då kan jag kanske behöva hemkörning av varor därifrån. Jag har 
gjort det vid något tillfälle då jag varit sjuk. Det kostar tjugofem till 
trettio kronor extra. Det är bra och en viktig tjänst när man blir äldre. 
 
5.1.2.11 …i källaren och tvättstugan 
Jag är ganska sällan i gillestugan, men om jag har nattgäster brukar 
dom sova här. Sist var det en barndomsvän som hälsade på, och hon 
sov här. 

Jag har haft lite problem med värmepannan i vintras. Jag hade en 
idé om vad det kunde vara, men först trodde inte teknikern att det 
kunde vara så, men det visade sig att jag hade rätt och han lagade 
den. Nu är det termostaternas tur. Dom måste bytas för dom har bör-
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jat läcka. Men det är inget jag gör själv utan det är en tekniker som 
löser det åt mig. Fast jag är inte helt opraktisk så där och blir inte 
irriterad eller frustrerad när jag inte förstår. Annars är det ju så att 
äldre generationer är rädda för teknik. Och det kan man förstå för det 
har varit en explosionsartad utveckling. Och vi i min generation upp-
fostrades till att vara mer noggranna och är därför mer försiktiga. 
Man är rädd för att förstöra något som man ger sig på. Sedan var det 
oftast männen som skötte tekniken. Så var det med oss. Det är natur-
ligt att man tycker att något är svårt när man inte konfronterats med 
det. Men nu försöker jag klara ut dom saker som måste göras. Min 
son hjälper mig. Han visar hur man ska göra med olika saker och om 
det krånglar med något och jag inte vet hur man löser det så hjälper 
han mig med det också. När jag skaffat någon pryl och ska börja an-
vända den så brukar det vara så att min son ger mig en introduktion 
först och sedan prövar jag. Om jag inte kommer i gång då försöker 
jag komma på hur jag ska göra med hjälp av handboken. Förutom 
den förändring som skedde i hur jag använder teknik i och med att 
jag blev ensam här, så har min användning av teknik inte ändrats 
mycket sedan jag blev pensionär. Det är klart att när jag var yrkes-
aktiv använde jag apparater där, som kopieringsapparater och liknan-
de.  

Här i korridoren på bordet står skrivaren som hör till datorn. Den 
står i vägen här, och tar upp plats. Jag brukar ha min symaskin på 
bordet då jag syr. Jag lagar lite kläder och sådant som måste göras. 
Här har jag också några gamla räknemaskiner stående. Men dom an-
vänder jag inte. 

I tvättrummet tvättar, tumlar och manglar jag min tvätt. Idag är 
tvättmaskin och tumlare en självklarhet, men tänk när jag dom första 
åren som nygift skrubbade tvätten mot tvättbräde. Då stärkte jag ock-
så min mans skjortkragar och manschetter. 

I förrådet här i källaren har jag en del verktyg man behöver för att 
kunna sköta ett hus, till exempel en elektrisk borrmaskin. I garaget 
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har jag verktyg som jag använder till bilen. Där finns också sådant 
som gräsklippare och röjsåg för gräs och buskar. En annan riktigt bra 
sak som jag har där är högtryckssprutan jag köpt. Den har jag bland 
annat använt till att rensa bort mossa med, från stenplattorna utanför 
huset. Dom blev helt rena utan större ansträngning. Det är en riktigt 
bra sak att ha. 
 
5.1.2.12 …slutligen 
Jag har aldrig tänkt att det ger mig status att äga en viss sak. Det vik-
tiga med tekniken i hemmet är att den är praktisk, fungerar bra och är 
lättskött. När jag köper teknik till hemmet tänker jag ibland på hur 
den ser ut. Jag tycker att den ska passa in i stilen i övrigt. Ett exempel 
på saker jag ändå har fast dom inte passar in, är vattenkokaren och 
väggklockan i sovrummet. Modern design kan vara mycket vacker 
men gamla saker har ofta en viss charm. Min moraklocka är vacker, 
men det beror nog i första hand på nostalgikänslorna för den. Lamp-
kronan i matrummet är vacker och mitt matsilver är vackert. 

Ett exempel på teknik, jag har här, som inte fungerar bra är min 
dammsugare. Varje gång jag använder den blir jag irriterad över att 
det är svårt att justera munstycket mellan sugning på trägolv till mat-
ta. Det är så besvärande att jag nog måste köpa en ny dammsugare på 
grund av detta. När det gäller hushållsapparater måste dom vara lätta 
att rengöra och hantera. 

När jag ska köpa någon teknisk sak brukar jag kontakta Råd och 
rön och Konsumentupplysningen och be om råd. Jag läser också tid-
ningen Råd och rön, dom har produktutvärderingar som kan vara nyt-
tiga att läsa när man ska köpa något. Jag kan också läsa till exempel 
ONOFF-reklam om jag är intresserad av något speciellt. Jag tycker 
att jag blir väl bemött i affärer. Frågar man på ett bra sätt blir man väl 
bemött. Då hjälper det att ha talat med konsumentupplysningen så att 
man vet en del om apparaten redan innan man går till affären. Men 
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egentligen har jag inte köpt mycket tekniska saker på egen hand, det 
är min son som sköter inköpen av dessa. 

Min son uppmuntrar mig lite att använda teknik och även SPF 
[Sveriges pensionärsförbund] när det gäller datorer. Dom försöker ju 
introducera datorer till äldre personer. Likaså kan man säga att elbo-
lagen uppmuntrar till visst bruk av teknik då dom informerar om hur 
man kan spara på elen genom att se över sin teknik så att den 
fungerar bättre och på så sätt vara mer energisnål. 

Jag tycker det är bra med teknikutvecklingen om den används på 
rätt sätt. Men vi får se upp så att människorna inte ”försvinner”. Att 
alla arbeten blir lättare är bra så att våra kroppar inte slits ut, men å 
andra sidan rör vi oss kanske för lite idag och blir sjuka av det. Det är 
en balansgång vi måste klara av. 
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5.2 Porträtt Erik 
 
 

”Om det är något jag ska ångra så är det att jag inte skaffade en 
dator nittonhundranittio, då jag gick i pension. Då skulle jag ha 
skaffat en. Idag så känner jag inte samma behov.” 

 
5.2.1 Bakgrund 
Erik är 75 år [född 1925] och änkling sedan drygt tio år tillbaka. Han 
bor i Norrköping i en lägenhet på 60 kvadratmeter. Lägenheten består 
av två rum och kök, ett vardagsrum och ett rum som fungerar både 
som TV-rum och sovrum med en bäddsoffa. Lägenheten ligger flera 
våningar upp. Han har bott i lägenheten sedan början av 90-talet och 
trivs bra med sitt boende. Han är speciellt glad över läget och den 
fina utsikten han ofta njuter av från sin balkong. Det var just utsikten 
han föll för då han valde att hyra lägenheten.  

Sedan Erik blev pensionär har han successivt och avsevärt minskat 
ner sin boendeyta, från att ha bott i en stor villa, radhus, större lägen-
het, till den lägenhet han nu bor i. Det var en tråkig upplevelse för 
honom att göra sig av med en massa möbler och saker som inte fick 
plats i det mindre boendet. Men Erik tyckte att det var för stort att bo 
som han gjorde tidigare och denna lägenhet är lagom för en person 
säger han. Han säger att han tillhör dom som har haft det väldigt 
stort, men konstaterar ändå att han har vad han behöver idag.  

Erik har under sin yrkesverksamma tid arbetat med ekonomi. När 
han som ung blivit klar med sin utbildning i ekonomi [gymnasienivå] 
började han omgående arbeta som biträde. Han genomgick ytterligare 
utbildning och avancerade med tiden i tjänstegrad. Erik har haft turen 
att få delta i många internkurser under sin yrkestid. När Erik blev 65 
år gick han i pension, efter att ha haft delpension i fyra år.  
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Erik har tidigare varit mycket fysiskt aktiv men har tvingats min-
ska betydande på det på grund av en kronisk lungsjukdom som be-
gränsar hans fysiska ork. Hur mycket sjukdomen påverkar Eriks liv 
varierar. Ibland mår han bättre och ibland sämre. Erik spenderar 
mycket tid i sin lägenhet, men när han orkar tar han gärna promenad-
er. Han har svårt att bära hem tunga varor, men får hjälp med det av 
en av hans bästa vänner, Sven. Hissen är livsviktig för Erik, som an-
nars skulle ha mycket svårt att bo kvar i sin lägenhet. Han är lite rädd 
att hissen ska vara trasig när han kommer hem med grejer, för han 
blir väldigt trött av att gå i trappor. Det gäller att planera inköpen och 
tänka på vikten.  

Erik brukar då och då besöka olika kulturevenemang tillsammans 
med ett gäng äldre vänner. De brukar också träffas hemma hos var-
andra och äta middag tillsammans. Han åker ibland på bussresor ord-
nade för pensionärer, till olika orter och evenemang. Erik påpekar att 
vänner är mycket viktiga för honom. Han har sedan ungdomen ett 
gäng goda vänner som han träffar då och då. Sven är en av dom. 
Sven och Erik träffas mycket, oftast hemma hos Erik. Erik har hela 
sitt liv varit mycket engagerad i olika typer av föreningar, vilket givit 
honom många sociala kontakter. Han har oftast varit aktiv som 
medlem och haft olika uppdrag. Idag har han inga sådana uppdrag. 
Erik har ofta kontakt med brorsonen. Han har själv inga barn. 
 
 
5.2.2 Erik berättar… 
 
5.2.2.1 …i vardagsrummet 
Dagtid tillbringar jag mesta tiden i vardagsrummet och i köket. På 
kvällen är jag oftast i TV-rummet och om det är något speciellt på 
TVn som OS eller skidtävlingar eller något sådant kan det hända att 
jag är i TV-rummet även dagtid, men det är högst sällan. Härifrån 
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vardagsrummet kan jag också gå ut på min balkong. Där kan jag sitta 
och njuta av utsikten och mina växter jag har där. Flera av möblerna 
här i vardagsrummet har ett nostalgivärde för mig, dom har funnits i 
familjen länge. Nostalgi det blir bara mer och mer värt för mig. 
Något som också ligger mig varmt om hjärtat är många av dom tavlor 
jag har här på väggarna. Flera motiv är från resor jag och min hustru 
gjorde tillsammans. Vi bilsemestrade mycket på den tiden. 

I detta rum sitter jag då jag läser någon bok eller dagstidningen 
[lokaltidningen]. Att läsa böcker, tidningar eller annat vore svårt att 
vara utan. Mina böcker är värdefulla för mig idag, jag använder mina 
uppslagsböcker så mycket att jag nästan sliter ut dom, bland annat då 
jag löser korsord. Det händer att jag lyssnar på radio när dom läser ur 
någon bok, det är trevligt om det är någon bra uppläsare, men jag 
läser nog hellre själv. När jag läser sitter jag där i fåtöljen under lam-
pan, det är viktigt för mig med bra belysning när jag läser. Jag är med 
i en bokklubb, där man får låna böcker, alltid färska böcker och när 
perioden är över får man en bok att sätta i sin egen bokhylla. Det blir 
lite blandad litteratur tack vara klubben. Jag läser inte så mycket 
äldre litteratur som jag kanske skulle vilja. 

Korsord är en annan sysselsättning jag ägnar mig ganska mycket 
åt. Jag och min gode vän Sven löser ofta samma korsord tillsammans. 
Vi tänker olika det har vi lärt oss, och kan svara på olika saker. Det är 
en trevlig sysselsättning. Det är också här i vardagsrummet vi brukar 
hålla till när mina vänner är här, då vi dricker kaffe och pratar. Vad 
vore livet utan vänner! 
 
5.2.2.2 …om CD-spelaren 
Där i bokhyllan står min CD-spelare. Den är bärbar, med radio och 
kassettbandspelare. Jag brukar sätta på någon CD-skiva ibland när 
jag sitter här och läser eller löser korsord. Musik på CD är avkopp-
ling. Det är nästan enbart klassisk musik jag lyssnar på. Det är inte 
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ovanligt att när jag suttit och sett TV en kväll, går in hit och lyssnar 
en kvart eller halvtimme på någon skiva, för att koppla av när jag ska 
gå och lägga mig. Det är väl framför allt så jag lyssnar. CD-spelaren 
har sin plats här, jag flyttar den aldrig. Det blev bara så. Jag hade en 
stor stereoanläggning då jag bodde i villan som jag kunde spela LP 
och EP på. Men den var för stor för lägenheten, här räcker det med en 
liten modell. Min CD-spelare köpte jag då jag efter några år kom på 
att jag saknade mina gamla skivor. Sen hade jag varit hos en vän och 
sett hur enkelt det verkade vara att spela CD-skivor. Då började jag 
väl fundera så smått på att skaffa en CD-spelare, det var nog för 
enkelhetens skull som jag köpte en också. Men då hade jag inte upp-
fattat hur enkelt det är att ta fram ett visst spår på en skiva. Det är 
fruktansvärt lätt. Fast det är ingen dyr modell jag har. Det finns dom 
som är dubbelt så dyra med löstagbara högtalare och så, men jag 
tycker den jag har duger efter mina behov. Jag har haft den i fem, sex 
år nu. Jag köper inte skivor ofta. Det går i perioder. När jag köper 
skivor brukar det bli ur Naxos sortiment. Dom håller ett rimligt pris. 
Jämför man så innehåller en CD-skiva väldigt många bitar, en femton 
till tjugo stycken, till skillnad från förr. På sjuttioåttavarvarna var det 
bara två eller högst fyra bitar, så egentligen är det inte så dyrt med 
CD-skivor, i alla fall inte Naxos-sortimentet. Alla utom någon av 
mina vänner har CD-spelare i något format. Men jag och mina när-
maste vänner vi sysslar väldigt lite med musik. Det var ingen som 
samlade på skivor direkt när vi var yngre heller. Det var väl inte så 
vanligt när vi växte upp tror jag.  
 
5.2.2.3 …om radion 
Jag hatar när det är tyst så radion den står på från morgon till kväll 
antingen jag hör på den eller inte. Och på kvällen sätter jag på TVn. 
Det är mycket intressanta program på radion, jag lyssnar på P1 nästan 
utan undantag, det är lärorika program och nyheter. Jag lyssnar till 
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exempel gärna på program som handlar om vetenskap och teknik. Jag 
tror nog att jag är mer intresserad av sådana grejer idag än vad jag var 
förut, med undantag för jobbet där jag var väldigt intresserad när 
något sådant dök upp. Den teknik jag kom in på då var via arbetet 
och där var jag tvungen att hänga med. När jag var yngre då hann jag 
inte med på samma sätt. Men då när man var tjugofem, trettio år, var 
man inte riktigt med på vad som hände runt omkring en. Utveckling-
en kom bara, man tog allt för givet. Men sedan kom min nyfikenhet 
kring sådana här saker mer och mer. 

Sedan länge hör jag lite dåligt på ena örat, men jag betraktar det 
inte som ett handikapp för jag har vanligtvis inte några problem med 
det. Det kan vara när man sitter på något sammanträde som det är 
svårt att höra, men det beror på vem som talar. Vanliga samtal går 
oftast bra. Men när jag är på teatern är det svårt att höra, då skulle jag 
behöva en hörapparat. Dom har någon slags förstärkning men jag har 
inte prövat den ännu. Hemma skruvar jag gärna upp radion och TVn 
på hög volym. Ibland har jag skruvat upp så högt att jag får tänka till. 
Men jag har varit inne hos grannarna och frågat och dom störs inte 
för det är väldigt ljudisolerat här. Jag kan nog höra på tystare nivå om 
jag skärper mig, men det har blivit en ovana också. Några av mina 
vänner tycker att jag ska skaffa hörapparat, men jag tycker inte att jag 
har behov av någon, och dom lär vara svåra att ställa in och få bra 
enligt vad en god vän har erfarit.  
 
5.2.2.4 …om hemtelefonen 
Här bredvid soffan på det lilla bordet står en av dom telefoner jag har 
här i lägenheten. Jag har också en telefon i köket och en i det som är 
mitt sovrum och TV-rum. Även om jag tycker mycket om att prata 
med folk, så när det gäller telefonsamtal tillhör jag inte långpratarna. 
I mitt yrke pratade jag mycket i telefon så det är jag trött på idag och 
ringer inte en massa okynnessamtal. Men det skulle vara helt omöj-
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ligt att vara utan telefon. Den är en nödvändighet. Jag och mina vän-
ner ringer till varandra ibland. Det kan vara att vi ska bestämma när 
vi ska träffas eller något i den stilen. Eller om någon är sjuk, då ring-
er jag ofta till den för att prata lite och höra hur han eller hon mår. Så 
kan det hända att jag blir sjuk och måste ringa efter hjälp. Ja, telefo-
nen är viktig för mig. Jag har ingen telefonsvarare, men på telefonen 
jag har här finns det en nummerpresentatör så att jag kan se vem som 
har ringt när jag kanske är ute och inte kan svara. I och med att man 
är ensam så är det väldigt skönt att kunna ha den funktionen och jag 
är mycket mån om att ringa upp vederbörande sedan. Det tycker jag 
är en bra grej. Jag har lagt in några kortnummer på telefonen till så-
dana jag ringer ofta. Dom har jag skrivit upp på en lista här på telefo-
nen.  
 
5.2.2.5 …om mobiltelefonen 
Man kan ju vidarekoppla hemtelefonen till mobiltelefonen, det har 
jag aldrig gjort, men det går att göra, för jag har en mobiltelefon, en 
Ericsson [S868]. Jag var sen att skaffa mobiltelefon, har bara haft den 
i två år ungefär. Det var min egen idé att köpa en mobiltelefon, men 
jag gick inte ut för att köpa någon telefon utan jag köpte den spontant 
i en mobiltelefonaffär. Det var slumpens skördar helt och hållet. Jag 
bara såg en affär och så gick jag in och köpte en. Det hade väl legat i 
bakhuvudet att jag skulle ha en mobil. Nu orkar jag inte det, men min 
tanke var att en sådan blir bra att stoppa i fickan när jag ska ut och 
gå, för då gick jag lite i skog och så där. 

Priset är inte avgörande för vilken grej jag köper. Det är inte sam-
ma sak som att jag går och köper det dyraste som finns. Men det får 
inte vara avgörande för det måste vara kvalité på det jag köper. Fast 
jag springer inte runt och letar en massa, det gör jag inte. Service är 
viktigt för mig när jag ska handla något. Det har det varit i hela mitt 
liv. Men nu är mycket av kundservicen borta, till exempel i dom stora 
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varuhusen. Jag brukar inte handla på sådana. När jag ska handla en 
teknisk sak tar jag naturligtvis den närmsta affären. Där har jag köpt 
en liten radioapparat till köket och en klockradio, och min TV. Jag 
brukar inte läsa reklam om teknik. Jag får den i brevlådan men jag 
skulle kunna sätta upp en lapp om att jag inte vill ha reklam. Jag 
skulle säkert läsa den om jag var yngre, för då skulle jag naturligtvis 
vara intresserad både av det ena och det andra. Det har kommit 
väldigt mycket nytt, men jag är inte tillräckligt nyfiken, dumt nog för 
jag missar nog en del. Det var lättare förr, det är ett sånt oerhört ut-
bud idag mot va det va för tjugofem, trettio år sedan. Det var mycket 
lättare att hålla det här under kontroll. Idag översvämmas man av så 
mycket att man läser inget. Och när TV-reklamen kommer då går jag 
och kokar kaffe eller också går jag över till en ny kanal, för jag tål 
snart inte att se den. Och jag vet inte vad dom gör reklam för. Det 
beror på att jag inte har behov av grejerna idag. Och jag är inte så 
nyfiken att jag går och hämtar tryckt reklammaterial heller.  

När jag har köpt en pryl och ska lära mig hur den fungerar eller 
när något krånglar, läser jag noga beskrivningen, det vill jag gärna 
syssla med och även kunna göra lite fel, det gör inget. Jag har inte 
svårt att läsa beskrivningar, som många andra har. Då jag köpt mobil-
telefonen höll jag nog på första veckan och läste handboken och lärde 
mig använda den. Jag har lagt in en del kortnummer i den, bland 
annat till några av mina vänner.  

Jag ringer mycket sällan och likaså tar jag sällan emot samtal. 
Ytterst få känner till numret för jag har inte släppt ut det beroende på 
att jag aldrig har den påslagen och det måste jag ha om det ska vara 
någon vits för andra att känna till numret. Men då jag var i fjällen för 
något år sedan hade jag den påslagen. Tanken är att den ska fungera 
som en livlina för mig. Men glömmer jag den eller struntar i att ta 
med mig den, då är det inte så att jag känner olust på något sätt att 
den inte är med. Jag brukar ha den på mig när jag är ute och går, eller 
då jag lägger mig i sängen när jag är dålig och kanske skulle behöva 
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ringa efter hjälp. Jag kan slå 112 direkt utan att lämna lösenkoden 
först. Jag har inte behövt göra det men om jag har svårt att andas 
någon natt då blir jag rädd och då är det skönt att ha mobiltelefonen. 
På så vis är den bra, men jag ringer väldigt lite. Fast när jag gjorde en 
resa till ett av Medelhavsländerna för en tid sedan och blev sjuk där 
och fick ligga på sjukhus, då använde jag mobiltelefonen väldigt 
mycket. Då var den oersättlig egentligen. En sådan resa gör jag inte 
ensam igen. Det finns larm man kan ha hemma och använda om man 
blir sjuk. Det är hemtjänsten som erbjuder det, men jag har tackat nej 
till det. 

Ja, det är ingen tvekan om att mobiltelefoner är fantastiska. Jag har 
inte haft någon mobiltelefon under min yrkesverksamma tid. Om det 
funnits hade jag säkert använt den. Jag är bara positivt inställd till 
mobiltelefoner. Även om det finns folk som nästan missbrukar mo-
biltelefonen. Dom går på stan och bara snackar och säger ”jag kom-
mer hem nu”. Det är fullständigt tokigt. Fast vore jag i den åldern 
skulle jag nog vara likadan. Jag tror att det blir mest mobiltelefoner i 
framtiden. Det blir nog att varje familjemedlem i en familj kommer 
att ha varsin mobiltelefon och man håller kontakten genom dom. Vad 
det blir för slag av mobiltelefoner det vet jag inte. Det är där utveck-
lingen håller på nu och ganska rejält. Sedan är det väl som med allt 
annat att det kommer fram grejer som det inte finns något behov av. 
Till exempel kommer japanerna ut med en bildtelefon nu. Det är frå-
gan om det är nödvändigt. Det tycker inte jag. Men det kan bli vad 
som helst, telefonen kanske sitter i glasögonen till att sluta av med. 
Själv är jag nöjd med den modellen jag har idag, skulle jag byta är 
det för nyfikenhetens skull. Jag känner inte behov av det. Det är klart 
att den dagen det går att få in Internet på mobilen, och jag är så pass i 
huvudet att jag kan klara av det, då kanske jag byter, då tänker jag på 
chattningen framför allt. Än så länge klarar jag av dom tekniska 
grejorna tror jag ganska hyfsat och då skulle jag nog bli nyfiken. Fast 
jag har inte provat det här SMS men hört talas om det på radion, eller 
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läst om det. Sedan är det en kostnadsfråga naturligtvis, det får inte 
kosta som en dataanläggning. Men jag skulle nog förr köpa en sådan 
telefon med Internet än jag skulle gå och köpa en dator. 
 
5.2.2.6 …om datorer 
Om det är något jag ska ångra så är det att jag inte skaffade en dator 
nittonhundranittio, då jag gick i pension. Då skulle jag ha skaffat en. 
Idag så känner jag inte samma behov. Men skulle någon komma och 
säga att jag fick ta hand om någons dator då tar jag den, men jag går 
inte och köper en. För får jag en dator inom mina väggar skulle jag 
nog sätta mig och lära mig den eller leka med den, den saken är helt 
klar. Jag anser inte att jag har behov av den idag. Jag tycker jag har 
lite trångt för en dator här också, jag skulle behöva ett arbetsrum för 
att kunna ha en. Och sedan är jag kanske för gammal för dator också. 
Men det är kanske fel att säga så, för skulle jag ha en då skulle man 
nog skärpa sig. Jag hade dator då jag jobbade. Vi var tidiga med det, 
redan under sextiotalets början, då hade vi magnetband och jobbade 
med ettor och nollor. Jag upplevde det oerhört positivt, det förenkla-
de arbetet väldigt mycket. Då var jag intresserad och riktigt inblan-
dad i det, jag klurade till exempel ut hur man kunde effektivisera en 
uppgift kopplad till datorn. Man kan säga att jag var med och byggde 
programmen. Dom sista åren använde jag till exempel ordbehandlare 
ganska mycket. Allt skrevs på ordbehandlare då. Och det var bra. Jag 
skriver rätt hyfsat med fingersättning och gjorde det i många år. Jag 
prövade lite på ett tangentbord för lite sedan och det sitter kvar. Och 
det finns en fördel med dator om man jämför med skrivmaskin och 
det är att det går väldigt lätt att ändra det man skrivit. Det var en 
komplicerad sak förr då man skrev fel på skrivmaskin, och hade man 
sedan kopiepapper emellan blev det ändå krångligare. Så det går 
mycket snabbare att skriva på dator. Nu har jag inte ens en skriv-
maskin hemma, jag hade en reseskrivmaskin förut men den var dålig. 
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Nu har det kommit bort lite men om jag skaffat en dator för tio år 
sedan skulle jag nog framför allt ha den till ordbehandling. Jag har 
saknat det lite, att kunna skriva ner mina tankar och sådant. Det är 
inte så att jag skriver dagbok eller något sådant, det har jag aldrig 
gjort. Men det hade varit roligt att ha lagt ner tankarna i något minne 
någonstans. Och jag skulle nog prova på att betala räkningar via 
datorn, jag ser inte att jag har behov av det, men det kanske jag skulle 
få om jag började. Jag fick faktiskt rådet av en banktjänsteman att 
köpa en dator så att jag kunde sköta mina bankaffärer via Internet. 
Fast jag tycker att giroinbetalningar är både billiga och lätta att syssla 
med. Men det går säkert att göra det bekvämare med Internet.  

Jag har gått några datorkurser arrangerade för pensionärer. Och jag 
var på biblioteket för att köra lite dator där. Men det gör jag inte idag. 
Jag har inte varit på biblioteket under dom sista åren. Och nu har jag 
glömt bort det. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig in i datorn. Jag 
skulle kunna fråga men jag är inte intresserad. Och det är lite svårt att 
få plats vid datorerna på biblioteket, det är så mycket ungdomar där. 
Under kurserna har jag bland annat surfat lite. Vi tittade på hur man 
kunde beställa biljetter till en kulturföreställning av något slag. Så-
dana grejer är en fördel. Två av mina närmsta vänner har dator hem-
ma. Och jag vet en annan i min ålder som använder datorn mycket i 
föreningslivet. Så det finns även dom i min ålder som är intresserade 
och använder datorn mycket. Men det beror väl på hur man kommer 
in i det. Det hade nog varit likadant för mig om jag hade börjat från 
början, antar jag. Fast jag känner inte något tryck på mig att hänga 
med i det här med datorer. Men det som man idag uppfattar som lite 
onödigt, till exempel att beställa varor via Internet, kan i framtiden 
bli väldigt fina hjälpmedel, inte minst för äldre människor. Att bestäl-
la mat på Internet och få den hemkörd skulle nog vara en motivation 
till att skaffa dator. Och det vore till exempel inte dumt att sköta viss 
kontakt med läkare via Internet, att söka information eller att ställa 
frågor. Jag har inte tänkt på det på det sättet förut, men det vore nog 
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inte dumt. Det kan till och med vara svårt att få telefonkontakt med 
en läkare på en vårdcentral och då kanske det skulle kunna gå snab-
bare via dator. Ganska bra helt enkelt, kanske bra för läkarna också, 
men jag vet inte om dom hinner svara. Det är nog mycket man är 
tveksam till i början som varenda människa har senare, som telefonen 
till exempel. Och det kommer nog att gälla datorer också. Fast att 
läsa tidningen på nätet, det tror jag inte på, man vill kunna ta med sig 
tidningen och läsa den oberoende av plats, samma som med text-TV, 
det sitter man inte och läser. Och boken kommer nog att finnas kvar, 
den vill man ju spara hemma. Men man skulle kunna ha en bok som 
en CD-skiva, ja man vet aldrig. 

Och att handla på nätet det skulle jag aldrig, men man ska aldrig 
säga aldrig. Det finns ett motstånd där. Det är väl ovissheten tror jag. 
Om det inte fungerar vad gör jag då? Kan jag gå tillbaka och fråga 
om något inte stämmer. Det är likadant, jag har i hela mitt liv varit 
lite skeptisk till att köpa varor på postorder och sådant, fast min fru 
gjorde det. Det beror nog på svårigheten att få den personliga kontak-
ten. Så det är inte säkerheten jag tänker på vad gäller överförande av 
pengar, det tror jag nog är lika säkert som att betala via bankgiro. 
Visserligen hade postbanken lite fel på sina internetgrejer, men jag 
tror att det var en tillfällig grej. Det är inget jag skulle vara rädd för. 

Likaså att sköta kontakten med myndigheter via en dator, det skul-
le jag nog inte heller vilja göra. Det är viktigt med den direkta kon-
takten mellan människor. Och den tror jag att vi måste ha i ett kom-
mande samhälle också, annars är vi sålda. Men den försvinner alltmer 
på grund av det här med datorer. Titta på banken, dom vill inte ha in 
folk längre. Jag förstår att det är av ekonomiska skäl som det går åt 
det hållet. Men jag betraktar ju dom kontakterna socialt egentligen 
och jag tror att lite äldre personer uppskattar den kontakten. Men det 
är samhällsutvecklingen. Var skaffar vi kontaktytorna sedan då? Vi 
får hitta på något annat. Vi måste få ut folk. Det är klart att för per-
soner som är ovana att ha kontakt med myndigheter och upplever 

   PORTRÄTT ERIK 75 



svårigheter i att ha en personlig kontakt, så är det en bra lösning att 
sköta den kontakten via dator. 

Om datorn fanns i TVn. Det är väl lite av framtiden det. Man be-
höver inte ha en massa apparater för allt. Och sedan blir det väl enk-
lare TV-apparater så att man kan sätta in en i varje rum. Man vet 
aldrig vad som kommer framöver. Och det skulle jag inte säga ifrån. 
Ibland skulle man vilja gå in på en hemsida när man ser ett program. 
Det är det här med att dom säger i något TV-program att man kan 
titta på detaljerna på hemsidan. Jag kan inte göra det idag och det 
retar mig. Och det betyder ju faktiskt att jag inte har fått reda på allt i 
programmet. Och det kommer alltmer, både i radio och TV. Förr var 
det text-TV, men nu pratar dom om hemsidor. Till och med matre-
cepten har kommit bort från text-TV, dom kommer i vissa fall bara 
på hemsidan. Nu vill jag inte gå in på recepten men jag tänker på 
dom som gör det. Men jag ska väl inte klaga för det blir ju så i fram-
tiden att man kan slå fram olika saker på hemsidor. Och det är bara 
positivt om man har apparaturen. Men jag har ju inte det. Jag klarar 
mig ändå.  
 
5.2.2.7 …i köket 
Förr tyckte jag om att laga mat, jag köpte mina oxfiléer till lördag 
och söndag, men det gör jag inte idag, det har blivit enklare. Jag tyck-
er inte att maten smakar så gott nu mera. Nu blir det mest lite korvar 
eller lax eller något sådant med pasta. Jag brukar äta ganska lättlagad 
mat när jag är hemma. Det är jobbigt annars när man är ensam med 
maten. Och jag kör inte med mikrovågsvärmd mat. Jag hade en 
mikrovågsugn förut men jag tyckte inte att maten blev lika god då. 
Och så har jag inte bråttom idag. Jag har givit bort mikron. Men jag 
kan laga mat, det har hänt exempelvis att jag bjudit några av mina 
gamla goda vänner på middag. Då har det nästan varit en fyrarätters 
måltid, med soppa och grejer, varmrätt, dessert och ostar. Jag har inte 
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heller någon diskmaskin. Jag hade det i många år men nu diskar jag 
omgående den lilla disk jag får. Jag saknar inte diskmaskinen. Annars 
har jag naturligtvis dom vanliga köksprylarna, kyl och frys som är 
oumbärliga, jag har kaffebryggare och vattenvärmare det är praktiskt 
när man har gäster och en spis förstås. Här i köket har jag också en 
radio som är på för det mesta. 

När jag handlar mat tittar jag inte på priser. Finns det något som är 
gott där jag står så tar jag det. Men det hade varit annorlunda med en 
stor familj. Eftersom jag inte orkar bära hem tunga varor så borde jag 
kunna betala affären för hemkörning. Vissa affärer har den servicen. 
Men det har jag inte gjort. Det är nog slöhet det beror på. Inte ens när 
jag var dålig gjorde jag det. Jag har tur att Sven hjälper mig med det.  
 
5.2.2.8 …om tvättstugan 
Jag har ingen tvättmaskin här uppe i lägenheten. Det kanske man 
skulle ha när man tvättar en skjorta. Men å andra sidan har vi en väl-
digt bra tvättstuga i huset med två tvättmaskiner och tumlare. Och 
med tanke på att jag har hela dagarna på mig, så är det inte någon 
större svårighet att få tid. Då bokar jag in fyra timmar. Då är jag väl-
digt beroende av att hissen fungerar.  
  
5.2.2.9 …i sovrummet/TV-rummet 
Det här rummet använder jag både som TV-rum och sovrum. Det är 
ett ganska smalt rum och jag sparar utrymme genom att jag har en 
bäddsoffa. Här vid bäddsoffan har jag en klockradio och en telefon. 
Och på bordet, ett gammalt bord med nostalgiskt värde för mig, har 
jag mina tre fjärrkontroller, till TVn, videon och kanal-TV-dekodern, 
dom tre apparaterna som står i bokhyllan. TVn är för mig nästan 
oumbärlig. Jag tittar på TV varje kväll när jag är hemma. Vad skulle 
jag göra utan den? Det är klart att läsa böcker och tidningar är na-
turligtvis viktigare, det tycker jag. Det är på kvällarna jag ser på TV. 
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Jag intresserar mig inte för att titta på morgon-TV, då är det tid-
ningen som gäller. Jag tittar gärna på program om natur, helst sven-
ska naturfilmer, historia, ekonomiprogram, lite filmer, deckare och 
nyheter. Men det blir allt mindre att man följer nyheterna om kvällar-
na, det var noga förr, men nu hör jag nyheter på radion hela dagarna. 
Det är klart om något speciellt har hänt då följer man med. Jag är 
med i Kabelvision och har en massa kanaler. Jag har standardutbudet 
och det räcker bra. Jag har till exempel Viasat sport och kanal 8 som 
visar världshistoria. Jag betalar varje månad för mina kanaler och jag 
tycker att det är värt det. Tyvärr tog dom bort CNN, det är en kanal 
som jag gärna haft kvar. Det var roligt att sätta på den någon gång 
ibland. Dom är väldigt snabba på CNN om det har hänt något särskilt 
i världen. Det fungerar ganska bra för mig att förstå vad dom säger 
när dom talar engelska. Mera filmer behöver jag inte, jag har redan så 
det räcker. 

TV-bilagan i lokaltidningen skulle vara svår att vara utan. Jag bru-
kar använda den för att välja ut dom program jag vill se på, men det 
blir gärna att man prövar lite grann och hoppar runt mellan kanalerna 
för att se vad det finns. Och alltid hittar jag något beroende på att jag 
har många kanaler att välja bland. Ja, det är en liten ovana jag har. 

För att tillfredsställa min nyfikenhet så tittar jag ofta på text-TV. 
Det kan vara någon tennismatch som inte visas på TV och då kan jag 
få veta hur det går på text-TV, för där ger dom löpande resultat. När 
det gäller dagliga nyheter räcker det med radio och dom vanliga TV-
nyheterna.  

Videon är en bra grej. Det är roligt att ha en video. Den använder 
jag mycket. Jag köpte min första video strax efter att jag blivit ensam. 
Jag fick mer behov av det då. Då spelade jag bland annat in en del 
serier. Nu för tiden spelar jag in deckare, naturprogram, historiepro-
gram, filmer. Jag kan titta flera gånger på till exempel filmer eller 
deckare jag spelat in. Jag har ett tjugotal inspelade videoband här i 
bokhyllan. Jag märker banden med siffror och för in noteringar i en 
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anteckningsbok över vad bandet med en viss siffra innehåller. Att 
programmera videon så att den spelar in när jag inte är hemma, det 
har jag prövat till ytterlighetens gränser. Det har jag gjort ända sedan 
jag skaffade video. När jag, till exempel, var på en semesterort nere 
vid Medelhavet i fyra veckor, programmerade jag videon att spela in 
varje vecka vid olika tider. 

Jag har aldrig hyrt någon film, det har inte blivit av. Jag skulle nog 
känna mig lite främmande i en sådan butik, jag vet inte vad jag vill 
ha när jag kommer in. Några av mina vänner har video, vi talar aldrig 
om det eller lånar filmer av varandra. Men vi kan gärna tala om TV-
program som intresserat oss. Jag har en god kvinnlig vän som jag 
lånat ut några filmer till, filmer som jag tyckt varit väldigt bra och 
tror skulle passa henne.  

Jag klarar av TV-biten ganska bra, när det gäller inkoppling och 
inställningar. Då använder jag handboken. Jag hade en hel del krång-
el då jag skulle få i gång kabel-TV-boxen och då var det bra att ha en 
affär nära som jag kunde fråga i. Men dom blev nog trötta på mig för 
jag gjorde lite fel när jag höll på, inte minst med videogrejerna. 
Sedan är det en nackdel att jag, på grund av kanal-TV-dekodern, bara 
kan spela in från en kanal. Jag skulle kunna gå in och ändra bland 
sladdarna, men det gör jag inte. Men annars är jag intresserad av att 
hålla på och ställa in apparaterna. Jag är inte rädd för att ge mig på 
det. Det kan ju vara så att folk är lite rädda för att ge sig på teknik, till 
exempel äldre kvinnor som kanske inte har varit ute i arbetslivet och 
där mannen kanske har skött allt sådant. Då kan man nog känna sig 
lite handfallen om man blir ensam och måste ta hand om den biten 
helt plötsligt. Och sedan blir det alltmer teknik i vår omgivning. Och 
det är klart att man kan vara lite kritisk mot vissa grejer, sådant man 
inte behöver. Men även om jag är nyfiken och intresserad slår jag 
inte ungdomarna på det. Och det är väl att dom börjar tidigt idag. Det 
var inte så mycket teknik i hemmen på min tid. Det första jag skaf-
fade till mitt hem på fyrtiotalet, var en radio, och telefon hade jag, 
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men inget annat. Vi skaffade TV femtioåtta, vi var bland dom första 
som gjorde det i vårt område. Jag var väldigt fotbollsintresserad och 
det var VM i Sverige det året, det var det främsta skälet till att vi 
köpte TV just då. På den TVn jag har idag är det nog lite väl stor 
ruta, men den passade bra och dom hade något slags specialpris på 
den. Det är en Grundig, men jag var inte ute efter något speciellt mär-
ke. Dekodern köpte jag nog efter att jag läst någon reklamgrej. 
 
5.2.2.10 …om bank och kort 
Jag har ett kort som fungerar som både bankautomatkort och kredit-
kort som jag kan betala med utomlands. Folk kan se lite status i att 
kunna lägga upp en massa kort, men jag nöjer mig med ett kreditkort. 
Jag har bland annat använt det då jag har tagit ut pengar i automat 
utomlands. Jag har haft det i tio år och har väldigt goda erfarenheter 
av det. Jag använder mitt kort mycket även när jag betalar i Sverige. 
Många affärer har det så bekvämt ordnat med kort idag, man slår 
bara in en kod så ser dom direkt om man har pengar. Men folk är lite 
rädda för att ha kort. Det blir lite krångligt om man blir av med dom. 
Men jag har inte haft några problem med det. 
 
5.2.2.11 …om bilar 
Jag är inte bilägare längre. Jag gav bort bilen till en släkting efter att 
den stått oanvänd länge. Jag får yrsel ibland och tyckte att jag inte 
vågade köra bil längre. Att inte vara bilägare betyder att jag är 
mycket beroende av kollektivtrafiken. Jag tänkte inte på det när jag 
flyttade hit men jag har turen att ha mycket nära till hållplatser, så det 
är inga problem. 

Jag har haft väldigt få bilar i mina dagar. Det är inte mer än tre, 
fyra stycken. Den sista jag hade var en Mazda från åttiotre. När jag 
köpte bilen var det helt slumpen som avgjorde vad det blev för något. 
Jag kände bilförsäljaren lite grann, och därigenom blev det så. 
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Jag har alltid haft mina bilar hos samma kille, när det ska bytas 
tändstift, lampor, olja och sånt. Det är skönt. Han är inte speciellt 
billigare än någon annan, men jag vet att det blir speciellt gjort. För 
mig har bilen aldrig varit en statuspryl. Det är klart att om man vann 
en stor vinst på lotteri skulle jag kunna gå och köpa en fin bil. Men 
inte om jag inte har råd. 

Jag har inte sett status i ägandet av någon teknik. Men jag tänker 
mycket på kvalité i det mesta jag köper. Det är jag noga med. Jag 
struntar i vilket märke det är. Det får gärna kosta några hundralappar 
mer bara det är kvalité. För köper man dåliga grejer då använder man 
det inte. Kanske att jag tittar på märket om jag köper dammsugare, 
men inte annars. Det är också naturligtvis viktigt att teknik ska vara 
enkelt att använda. Och när man köper prylar idag ska det också vara 
snygga grejer. Dom får inte se för otympliga ut, utan vara smidiga 
och estetiskt tilltalande. För finns det två saker som gör samma sak 
tar man den som ser bäst ut. 
 
5.2.2.12 …slutligen 
Tekniken hemma har inte förändrats så mycket om man inte ser till-
baka väldigt länge innan jag hade TV, för med det perspektivet så har 
det ändrats mycket. Det är klart jag har ju ingen diskmaskin, eller 
mikrovågsugn idag, det har jag ju haft förut, men jag har inget behov 
av det nu. Skulle jag få behov skulle jag skaffa dom grejerna. Det är 
nog inte så att jag skulle köpa mer tekniska grejer om jag hade mer 
pengar. Det tror jag inte. Det är egentligen inget jag saknar idag. 
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5.3 Porträtt Axel 
 
 

”…jag står inte ute och pratar i den om det går att undvika. Så jag 
använder den inte som en telefon, för jag har tid att vänta till jag 
kommer hem.” 

 
5.3.1 Bakgrund 
Axel är 69 år [född 1932]. Han och hustrun Louise, som är några år 
äldre, bor i en hyreslägenhet i Norrköping. De har två döttrar. Den 
äldsta dottern bor med sin man i Skåne och pendlar till Stockholm 
där hon arbetar. Yngsta dottern bor med sin man och tre döttrar i 
Norrköping, inte långt från Axel och Louise. Axels far var banvakt 
och jobbade inom järnvägen. Axel är näst yngst av nio barn. Axel 
och Louise tar stor del i familjelivet och träffar ofta sina barnbarn.  

Lägenheten Axel och Louise bor i är på 92 kvm och de har tre rum 
och kök. Det finns en balkong som vetter åt söder. Lägenheten ligger 
högst upp i huset på tredje våningen. De har tidigare haft större boen-
de, men trivs bra i lägenheten och området de nu bott i under sju år. 
Det saknas hiss i huset och Axel säger att det är möjligt att de så 
småningom kommer att behöva hiss av hälsoskäl. Men eftersom det 
bara är tre våningar behöver inte husägaren sätta in hiss. Detta kan 
betyda att de måste flytta om behovet uppstår.  

Axel och Louise har i elva år haft ett fritidshus med trädgård. Det 
ligger cirka en och en halv mil från Norrköping och det tar femton 
minuter att åka dit med bil. De tillbringar mycket av sin tid där under 
sommarhalvåret. Fritidshuset är en skön oas som ger bra avkoppling. 
Innan värmen har kommit för säsongen är det inte ovanligt att de är 
där dagtid och sover i lägenheten över natten.  

Axel har största delen av sin yrkestid varit säljare inom samma 
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bransch. Han var också under flera år ansvarig för ett försäljnings-
kontor i Norrköpingsområdet. Han började i yrket efter att ha gått sex 
år i folkskola och jobbat som springpojke under några år. Under sin 
yrkesaktiva tid har Axel genomgått ett flertal interna utbildningar och 
kvällskurser, bland annat har han gått ett år på Grafiska institutet i 
Stockholm, ekonomikurser och en hel del säljkurser. Axel är stolt 
över sin yrkeskarriär och berättar gärna om sina minnen och 
erfarenheter förknippade med yrket. Bilen har varit Axels arbetsplats 
under dessa år. Han har rest många mil genom åren, mest i Sverige. 
Ofta har han övernattat på annan ort en och ibland flera nätter i 
veckan. I sitt yrke har Axel kommit i kontakt med mycket teknik 
eftersom många av de produkter han representerat varit relaterade till 
teknik. Han är intresserad av teknik och hur den har utvecklats. 

Det var fyra år sedan Axel gick i pension, men ända fram till för 
ett år sedan har han gjort en del jobb på mässor och liknande. Axel 
tycker att det är skönt att inte längre ha kravet på sig att behöva ge 
sig i väg med bilen mycket tidigt på morgonen för att jobba. Men 
visst är det också en del saknadskänslor förknippade med att inte ha 
ett arbete att ägna sig åt. Det är mycket av en identitet och han läser 
fortfarande platsannonser relaterade till sitt yrke och jämför lite i tan-
karna hur han skulle stå sig där.  

Trädgårdsarbete är Axel stora fritidsintresse, något han får utlopp 
för i trädgården som hör till fritidshuset. Här ägnar han sig också åt 
en del snickeriarbeten och underhåll. Han tycker om att arbeta med 
kroppen och att arbeta praktiskt med saker. Vid fritidshuset har Axel 
rikligt med verktyg för snickeri, både elektriska och manuella. Här 
finns också en hel del trädgårdsverktyg. När de inte är på landet är de 
ganska mycket hemma i lägenheten där de ägnar sig åt att läsa böck-
er, tidningar, lösa korsord och titta på TV. De är ofta och gärna barn-
vakter åt sina barnbarn.  
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Louise har en del svårigheter med sina knän, vilket gör att hon till 
exempel inte kan gå så långt eller åka på långresor med buss. I övrigt 
är både Axel och Louise friska. 
 
 
5.3.2 Axel berättar… 
 
5.3.2.1 …i TV-rummet 
Här i TV-rummet är vi mest kvällstid men det kan även bli eftermid-
dagar. Är det mycket bra idrott på TV kan vi även sätta oss här mitt 
på dagen, särskilt vintertid och på hösten. Vår TV står här i bokhyl-
lan, den är sexton år gammal men fungerar bra ännu. Den har fjärr-
kontroll. Vi har TV även i fritidshuset, men det blir inte att vi tittar så 
mycket på den där. Vår första TV köpte vi femtioåtta. Det var en 
präktig TV. Men vi missade VM i fotboll för vi köpte den på hösten. 
Det såg vi hos bekanta. Tänk vilken utveckling TV har haft genom 
åren med till exempel direktsändningar från hela världen. 

Vi ser inte mycket på TV, men vi har ganska många kanaler, nio 
stycken. Vi prenumererar på ett utbud från Com Hem. Om vi inte 
prenumererat på dom skulle vi bara ha 1:an, 2:an och 4:an. Vi betalar 
ungefär niohundrafemtio kronor om året för dom extra kanalerna. Jag 
tycker inte att det är någon stor kostnad. Det är främst på grund av 
vårt idrottsintresse som vi har dom här extra kanalerna. Det är ett ge-
mensamt intresse vi har Louise och jag. Och då är det Eurosport som 
är stort. Vi ser rätt mycket på sport, idrottstävlingar av alla de slag. 
Ja, det finns mycket fin idrott att se på TV, allt genom tekniken som 
finns nu. Att TV-sändningar görs har stor betydelse för idrotten. 

Annars är det 1:an, 2:an och 4:an vi oftast ser på. Det blir mest ny-
heter, men även en del underhållningsprogram, trädgårdsprogram, 
naturprogram, historieprogram och dokumentärer som vi tycker om. 
Det kan också hända att vi ser på CNN någon gång. Vi är inte så högt 
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kvalificerade i engelska men vi kan förstå vad det är för nyheter dom 
talar om. Musikkanalerna ser vi inte mycket på och vi tittar inte myc-
ket på långfilmer. Undantaget kan vara då vi läst om någon film som 
ska vara bra eller om vi sett någon film förut och tyckt om den. Vi 
använder den lokala tidningens TV-bilaga för att se efter vad det är 
för program vi vill titta på. Vi kan också hoppa mellan kanalerna och 
söka någon annanstans om det inte är något vi tycker är bra på en 
kanal. Strötitta lite. På senare tid har programutbudet försämrats, tyc-
ker vi. Vi upplever att veckans program är väldigt lika. Riktig under-
hållning finns inte nu, avkopplande underhållning. Det kan faktiskt 
vara så att andra kanaler kan ge oss mer underhållning än vad 1:an 
och 2:an kan. Men reklamen i dom kanalerna är jobbig att behöva ha. 

Vårt TV-tittande har ändrats med åren. Förut när flickorna växte 
upp var det mest dom som fick möjlighet att se sina program. Då 
kunde vi inte välja så mycket. Men nu när det bara är vi två här, 
väljer vi vad vi vill se. Annars finns det en bra knapp på TVn och det 
är avstängningsknappen. När det inte är något som intresserar oss då 
stänger vi av och då kan vi göra något annat i stället. Men det är helt 
klart att TV är en bra sak för äldre människor. Det blir ett sällskap 
och genom den kan dom få en del nyheter och hålla kontakten med 
omvärlden. Och om man har ett sportintresse, så kan man titta på det 
som erbjuds i den vägen. Till exempel kunde min svärfar gå upp 
tidigt på morgonen och se på tennis ifrån Australien om det var di-
rektsändning. Och han var då åttiotvå, åttiotre år gammal. 

Vi har ingen video. Det ser vi ingen användning för. Vi har inget 
större intresse av att vare sig spela in eller köpa filmer. Det vi vill se, 
det har vi tid att se när det sänds. Och om vi inte kan se det då, så 
avstår vi. Vi behöver inte välja för så viktigt är det inte. Är det något 
annat vi ska göra så gör vi det. Men det är klart att våra barnbarn 
ibland tycker att det är synd att vi inte har video så att dom kan se 
någon film eller något annat som dom tycker är roligt. Dom flesta av 
våra vänner har nog videospelare hemma. 
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Här i stan har vi text-TV som vi använder då och då, men det är 
ingen nödvändighet. Det händer att vi ser någon nyhet på text-TV, då 
man hamnar mellan två nyhetssändningar och det har hänt något stort 
i världen. Men det är inte ofta. Eller också är det i idrottssamman-
hang då vi till exempel vill veta hur det gått för Norrköping i fotboll. 
Det kan också vara så att vi kontrollerar lottoraden eller tipsraden i 
text-TV. Vi använder aldrig text-TV som TV-tablå. 
  
5.3.2.2 …om CD-spelaren 
Här i TV-rummet i bokhyllan har vi också vår stereoanläggning. Det 
är CD-spelare, kassett och radio. Innan vi skaffade CD-spelaren, för 
fem, sex år sedan, hade vi en enormt stor skivspelare för LP-skivor. 
Men så försvann dom skivorna på marknaden och vi tyckte att vi 
ville ha något som var mindre än den gamla spelaren. Det är otroligt 
praktiskt med det här lilla formatet, både vad gäller skivor och spe-
lare. Det var min yngsta dotters man som köpte och installerade den 
åt oss. Vi köper ganska sällan skivor till oss själva. Vi brukar önska 
oss det i julklapp. Om man ska ha en toppskiva är det rätt dyrt. Men 
samtidigt kan man få tag på billigare om det är rea eller så. Det är kul 
när man kan göra ett fynd då och då. Vi har en del klassiska skivor, 
skivor med körsång, vår yngsta dotter och hennes man håller på med 
körsång, därför blir det en del sånt. Vi har en del sakral musik också. 
Men det blir inte att vi lyssnar så mycket på skivor. Det är samma sak 
med radio som vi inte heller hör på så ofta. Vi gör det om det är 
något speciellt eller några nyheter vi vill höra. Och det är den lokala 
stationen vi sätter på då, P4. Vi har en bärbar radio i sovrummet som 
vi tar in till köket om vi sitter där och vill lyssna på något. 
 
5.3.2.3 …om hemtelefonen 
Vi har tre telefoner i lägenheten, en i TV-rummet, en i köket och en i 
hallen. Vi använder vår hemtelefon rätt mycket, eller kanske normalt. 
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Vi håller kontakten med familjen i första hand och med syskon och 
bekanta. Sedan ringer vi om vi behöver upplysningar och något. Det 
är ett alldagligt bruk, kan man säga. Vi talar med vår äldsta dotter 
ungefär någon gång i veckan och ibland mer. Den yngsta dottern talar 
vi med dagligen. Det handlar ofta om barnbarnen då. Det är olika 
vem som ringer upp. Vi har ingen telefonsvarare eller nummerpre-
sentatör. Vi kopplar över vår telefon här i stan till landet när vi är där, 
eller till mobiltelefonen. På det sättet är vi oftast anträffbara. Det är 
skillnad på hur jag använder telefonen nu som pensionär, mot när jag 
arbetade. Då använde jag mest telefonen som ett arbetsredskap. 
 
5.3.2.4 …om mobiltelefonen 
Min första mobiltelefon fick jag monterad i tjänstebilen åttiosju. Att 
få en mobiltelefon underlättade mycket då jag jobbade. Tänk så 
mycket lättare det blev att ringa och ta emot samtal från kunder, och 
framför allt att hålla kontakten med hemmet. Det hör ihop med en 
trygghetskänsla att vi lätt kunde nå varandra.  

Den mobiltelefon jag hade då var en stor och klumpig sak som var 
fast monterad i bilen. Det fungerade bra då att ha den monterad, tyck-
er jag. När jag slutade jobba fick jag överta telefonen. Och för 
ungefär tre år sedan bytte jag ut den mot en mindre, bärbar modell, 
en Nokia [3110]. Jag ville ha en som jag kunde ta med mig i fickan. 
Det är i första hand för att nå folk som jag har den, inte för att jag ska 
vara nåbar. Det är en trygghet att ha den, till exempel när vi åker till 
fritidshuset, eller kör någonstans med bilen, går i skogen. Ju äldre 
man blir, desto större risk är det att det händer något och att man inte 
klarar ut det själv. Därför är det en trygghet i att ha den här klumpen 
med sig. Jag är inte någon pryltokig människa och det är inte 
nödvändigt för mig att köpa nya prylar, men någon dag byter jag ut 
den för att få en lite mer modern telefon, men framför allt mindre. 
Det är inte funktionerna i första hand som jag skulle köpa en telefon 
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för, utan det viktigaste är att den är mindre och passar bättre i fickan. 
Det är givetvis bra att få mer funktioner och större möjligheter, men 
det är inte huvudskälet till att jag skulle byta upp mig. Visst använder 
jag en del finesser. Inte SMS, det har jag inte, men jag kör en del med 
kortnummer, jag kan se vem som ringt mig om jag missat något sam-
tal och jag har en telefonbok som jag använder lite grann. Mina barn 
tycker att jag ska köpa en ny telefon om jag inte är riktigt nöjd med 
denna. 

Jag har lärt mig att ta mobiltelefonen med mig, även då jag går på 
stan. Det är enkelt med en mobiltelefon bara man kommer ihåg att 
ladda den. Det är mest barnen och Louise som ringer till mobiltele-
fonen, ibland kan det vara något av mina syskon eller någon före 
detta arbetskamrat som ringer. Men jag tycker inte om att tala i tele-
fon på stan, jag skulle aldrig stå där på ett varuhus och ringa upp en 
kompis, det gör jag inte utan det väntar jag med till jag kommer hem. 
Man är van vid att vara vid ett visst ställe och sitta ner när man pratar 
i telefon. Och jag kortar gärna ner samtalen jag får på mobilen och 
säger till den som ringt att jag ska ringa upp. För jag står inte ute och 
pratar i den om det går att undvika. Så jag använder den inte som en 
telefon, för jag har tid att vänta till jag kommer hem. 

En sak jag ogillar med mobiltelefoner är då folk använder dom 
medan dom kör bil. Det är inte rätt mot andra trafikanter och framför 
allt inte mot sig själv. Det som irriterar mig mest är att jag själv har 
gjort på det sättet. 
 
5.3.2.5 …i sovrummet 
Att lösa korsord är ett intresse vi har båda två och det gör vi ofta. 
Ganska ofta löser vi korsord tillsammans innan vi somnar. Louise är 
mycket duktig på korsord och hon löser dom svåra varianterna som 
man hittar i korsordstidningar, medan jag tar lite enklare ur dagspres-
sen och liknande. Men vi skickar aldrig in våra lösta korsord, det har 
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vi aldrig gjort. 
Det här med korsord är rätt mysigt om det är regn och rusk ute och 

vi sitter vid köksbordet och löser korsord och dricker en kopp kaffe. 
Det ger mig en trygghetskänsla. Man sitter inne, man har inga krav 
direkt, jag disponerar min korsordstidning här nu. Då trivs jag med 
att vara pensionär.  

Louise läser också mycket böcker, det är alla former, från skönlit-
teratur och livsbeskrivningar till deckare. Hon är med i en bokklubb. 
Jag läser inte så mycket som Louise och det kan vara så att medan 
Louise läser, ser jag på det TV-program hon inte tycker om eller så 
löser jag korsord. Men ibland läser jag till exempel en faktabok, 
idrottsbok, biografi eller någon bok som Louise rekommenderar mig 
att läsa. Jag läser den lokala dagstidningen och en tidning om vin 
som jag tycker om att läsa i. Förut när jag arbetade fick jag en massa 
facktidskrifter som jag läste då, men dom får jag inte idag. Och då 
läste jag också Dagens industri.  

Här på sängkanten summerar jag dagen då jag i min almanacka 
skriver in lite om vad jag gjort under dagen. Jag har gjort det i tjugo-
fem år. Det kan hända att jag inte har så stort behov av att gå tillbaka 
och titta på anteckningarna, men jag tycker i alla fall att det är roligt 
att göra dom här noteringarna. I almanackan skriver jag också in så-
dant som jag ska göra, vara barnvakt, gå till tandläkaren och så vi-
dare. Min dator står ju här i sovrummet i hörnet, men det skulle inte 
vara aktuellt för mig att göra dessa noteringar på en dator, nej det ska 
vara i almanackan. 

Vid sängen har vi en klockradio, och här står även den bärbara 
stereoradion. 
 
5.3.2.6 …om datorer 
Datorn är verkligen en produkt som utvecklats mycket. Det är den 
senaste tekniska prylen jag köpt, det var tre år sedan. Jag kan nog 
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säga att anledningen till att jag har en dator är att min svärson erbjöd 
mig att köpa hans gamla när han fick en modernare och inte längre 
behövde den här. Han behövde pengarna och kunde hjälpa mig att in-
stallera den och lära mig lite om hur den fungerar. Skrivaren hade jag 
själv. Den kommer från mitt arbete. Hade jag inte fått erbjudandet av 
min svärson hade jag nog inte skaffat någon dator. Så viktigt var det 
inte för mig. Men nu visste jag också att jag kunde få hjälp av både 
min dotter och svärson i hur man använder den, det underlättar. Jag 
tycker det är roligt att ha en dator. Fast jag använder den inte mycket, 
kanske ett par gånger i vecka och mer sällan under sommaren. Jag 
har inte direkt något sug efter att lära mig mer om hur den fungerar. 
Men eftersom jag har den hemma och har möjlighet att utnyttja den 
tar jag det som ett fritidsnöje att sitta här och använda den till olika 
saker. Det är intressant att lära sig lite mer om hur man använder 
programmen. Min svärson har visat mig hur man kommer i gång och 
jag har köpt en del handböcker som jag läser i och jag har fått tips om 
hur man gör olika saker. Det är främst till ordbehandling jag an-
vänder datorn. Bland annat skriver jag protokollen från mötena i 
stugföreningen där jag är sekreterare. Hade jag inte haft datorn hade 
jag skött protokollskrivningen på min elektriska skrivmaskin. Jag an-
vände skrivmaskin mycket i mitt arbete. 

Jag hade en dator på jobbet dom sista två, tre åren. Det var en bär-
bar dator, med skrivare, som jag använde till kalkylering och att skri-
va olika saker på. Men datorn var inte uppkopplad till den centrala 
datorn, som många var. Jag fick tillfälle att gå en datorkurs för job-
bets räkning. Jag har talat med mina före detta arbetskamrater som 
fortfarande är yrkesaktiva och dom använder datorer jättemycket 
idag. Dom gör allting genom datorn idag. Och dom har också dator 
hemma. 

Förutom ordbehandlare har jag övertagit lite andra program av 
svärsonen, och något av en svåger. Till exempel har jag två uppslags-
böcker för datorn som jag sitter och plockar med ibland. Speciellt 
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intressant är dom här kartorna som finns. Många gånger kan jag gå in 
och titta på orter som jag varit på. Eftersom jag rest mycket i mina 
dagar har jag besökt många platser och det är roligt att läsa om dom. 

Barnbarnen använder datorn ibland. Dom leker med den, skriver 
och ritar och spelar piano på den. Det finns lite olika saker som dom 
tycker om. Dom yngre har ett annat förhållande till teknik än vad 
äldre har. Dom har betydligt lättare att förstå tekniken, och lär sig 
otroligt fort hur man gör. Jag ser på mina barn, dom tar utvecklingen 
på ett annat sätt. Jag tror det beror på att vi som är äldre sitter kvar i 
det gamla och tycker att det var bra. Vi förstår inte varför man ska 
ändra på det. Men jag är medveten om att tekniken kommer att för-
ändra mycket även för mig om jag får ha hälsan. Fast jag kommer att 
behöva längre tid på mig att acceptera det än dom yngre har. Men det 
är viktig att man inte glömmer bort människan i den här teknikut-
vecklingen. 

Min dator är uppkopplad till e-post och Internet. Jag har bara 
skickat några brev och fått några också, bland annat från min svåger 
som är lite datatokig. Han skickar brev då och då. Jag har inte gått 
vidare med Internet ännu. Det är något jag tänker göra mer under 
hösten som kommer. Vi har fått erbjudande om bredband men tackat 
nej för vi tycker inte att vi har så bråttom och vårt behov är inte så 
stort. Vi har ännu inte råkat ut för något tillfälle då vi tyckt att vi 
skulle behöva tillgång till Internet, vi har klarat oss bra ändå. Vi har 
inte några tankar på att gå ut och handla via Internet eller söka efter 
någon information där. Jag tycker att jag vill åka till affären när jag 
ska handla något, det vill säga göra på det gamla sättet. Det har vi tid 
till. Och jag tycker det är viktigt med den personliga kontakten när 
man gör affärer. Jag vill träffa försäljaren för då är jag mer säker på 
att vi gjort upp affären på rätt sätt. Om man är upplärd säljare så är 
man van vid det. Jag handlar inte heller på postorder. Och jag skulle 
inte vara motiverad att handla via Internet även om jag skulle tjäna 
några hundra på att till exempel köpa en resa på det sättet. Men det är 
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klart att om man på grund av sjukdom eller handikapp blir tvingad att 
beställa varor via Internet, det är jag inte främmande för. 

Ibland säger dom i TV-program att man kan gå in och se detaljer 
om programmet, eller om något, på deras hemsida, men det är aldrig 
något vi har haft behov av och intresset skulle inte bli större om vi 
hade tillgång till Internet via TVn. 

Läsa tidningar på Internet, eller böcker på en dator, det är inget för 
oss, absolut inte. Kanske för yngre människor som använder dator 
mycket mer. Men jag vill nog fortfarande se tidningen på morgonen, 
läsa den, ha den i handen och det är samma med böcker. 

Så småningom tänker jag betala räkningar och göra sådana saker 
via datorn. Det verkar smidigt och många har talat om för mig hur 
enkelt det är. Men så länge som mitt privatgiro fungerar bra och inte 
kostar några pengar, kommer jag nog fortsätta att sköta mina räk-
ningar genom att skicka kuvert till banken och besöka den person-
ligen. Ännu så länge litar jag inte riktigt på säkerheten kring internet-
bankerna. Jag håller mig därför kvar i det gamla systemet. Jag har 
heller inte tillgång till telefonbank. 
 
5.3.2.7 …om banker och kort 
Jag har inget bankomat- eller minutenkort, men Louise har ett. Själv 
åker jag till banken och tar ut kontanter, även om jag måste stå i kö, 
för det har jag tid med. Jag uppskattar den service jag får på banken 
och tycker därför att jag vill fortsätta på det sättet så länge möjlig-
heten finns. Eftersom jag inte har något kort av det slaget gäller det 
att planera uttagen. Jag har alltid planerat mycket, ända sedan jag 
gick i skolan, och det har också varit en del i mitt yrke, så det 
fungerar bra. Men om något oförutsett skulle hända har jag ett 
kreditkort, en planerad trygghet. Fast jag har inte använt kreditkortet 
någon gång. Men när jag jobbade då betalade man nästan allt med 
kreditkort, inte minst bensinen. Idag har jag inte något bensinkort 
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utan jag betalar kontant. Jag vill vara fri och välja var jag ska tanka. 
 
5.3.2.8 …i köket 
Vi har ett praktiskt kök tycker vi. Här finns kaffebryggare, något som 
vi använder ofta, sådana har vi haft i ungefär tjugofem år. Vår mikro-
vågsugn är sex, sju år gammal. Mikrovågsugn hör ihop med moderna 
livsmedel. Vi lagar inte mat i den som en av mina döttrar gör. Vi 
använder mikrovågsugnen för att tina och värma upp mat i. Vår mat-
beredare och degblandare står alltid framme bredvid mikrovågs-
ugnen. Degblandaren gör att man får mer ork och det är bra. Dom 
grejerna används ofta. Här på väggen sitter vår färgglada stavmixer. 
Det är en present vi fått. Vi hade nog inte valt den färgen om vi själva 
köpt den. Vi använder stavmixern mycket lite. Det stänkte så mycket 
första gången vi prövade den. Vi har ingen diskmaskin. 

Det är för det mesta Louise som sköter matlagningen, jag diskar 
och assisterar. När vi har gäster brukar vi inte vara i köket tillsam-
mans med dom, utan vi ser till att maten är färdig när dom kommer, 
så vi lagar inte mat ihop med våra gäster. Det händer däremot att vi 
gör det tillsammans med våra döttrar och deras familjer och det är 
väldigt roligt. 

När vi ska komma ihåg vad vi ska köpa för något i matväg, skriver 
vi det på en anteckningslapp. Vi har ingen anslagstavla eller anteck-
ningsbok för sådant.  
 
5.3.2.9 …i badrummet 
Vi har ett rymligt badrum. Där det förutom det vanliga finns ett tork-
skåp och en tvättmaskin som vi installerade när vi flyttade in. Det är 
bekvämt att ha det så. Vi kan tvätta oftare och slipper ha en massa 
kläder i en tvättkorg.  
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5.3.2.10 …i vardagsrummet 
Här i vardagsrummet är vi nästan bara när vi har gäster. Här finns 
knappast någon teknik. Det skulle vara den där gamla väggklockan 
från början av nittonhundratalet. Den hade min far med sig till 
hemmet då han och mor gifte sig. Den är nostalgi för mig. Vi har en 
del sådana grejer vi tycker om, inte för att dom är värda mycket i 
pengar, utan för att dom har ett nostalgivärde för oss. Men även att vi 
kan tycka att dom är vackra. Ett exempel på det är en samling kaffe-
kannor vi har. Sedan har vi ganska mycket tavlor på väggarna. Det är 
en trevlig del i vårt hem tycker vi. Dom är vi stolta över. 
 
5.3.2.11 …om bilar 
Vår första bil köpte vi år nittonhundrasextio och sedan dess har jag 
haft bilar som arbetsplats i trettiosex år. Jag har haft nästan tjugo 
bilar genom åren. Det har varit både egna bilar och tjänstebilar. När 
jag har valt bil har det varit utifrån kriteriet att dom ska fungera i mitt 
yrke. Jag har inte tänkt på status på så sätt att jag strävat efter att ha 
statusmärken på bilarna. Nej, det som varit viktigt är att dom har varit 
ekonomiskt funktionella och att det har varit bra grejer att köra med. 
Det har ofta varit nya bilar jag köpt. Det är jätteskönt att sätta sig i en 
ny bil. Jag har mest haft Volvo- och Saabbilar. Nu har vi en Hyundai 
för den tycker jag passar våra behov. Det jag kan tycka är status i en 
bil är att ha en som fungerar bra. Jag har hela tiden planerat service 
och byte av bil så att dom ska fungera bra och vara snygga. Om något 
krånglar med bilen då tar jag den till verkstaden, i dom flesta fall. Jag 
är inte kunnig nog för att sköta bilen själv. Jag kan sköta huset, 
snickra och reparera men den mekaniska delen, det lämnar jag bort. 
Jag ger mig till exempel inte på att byta tändstift eller bromsar. 
 
5.3.2.12 …slutligen 
Jag tycker att jag har ganska lätt för att förstå hur apparater och så-
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dant fungerar. Och jag har också ett visst intresse av att lära mig hur 
dom fungerar. Men jag behöver tid på mig. När jag ska lära mig 
använda någon form av teknik brukar jag alltid börja med bruksan-
visningen. Och eftersom jag är en man som planerar, stoppar jag un-
dan bruksanvisningen så att jag vet var jag har den och kan ta fram 
den om jag vill göra någon justering av något slag. Men allra bäst är 
det förstås om man kan få bra hjälp att komma i gång, så som min 
ena svärson hjälpte mig med datorn.  

Vi brukar tala om datorer ibland, min svärson och jag. Jag tycker 
också att det är intressant att höra hur min äldsta dotter använder 
teknik i sitt yrke i och med att hon jobbar med ekonomi. Då kan jag 
jämföra lite med mina erfarenheter. Det är med dom yngre som jag 
pratar om dom här sakerna, det blir inte mycket med mina vänner. 

Jag känner inget krav på mig att jag måste hänga med och lära mig 
om ny teknik. Hänger jag med är det för att jag vill det. Däremot tror 
jag att unga människor idag känner att dom måste hänga med. Dom 
måste ta till sig så mycket som möjligt av tekniken för att klara fram-
tiden, för att klara av dom stora krav som ställs på dom på grund av 
teknikens framskridande. Äldre har mycket svårare att acceptera ny 
teknik. Jag har hört äldre säga att dom är rädda för teknik. Och jag 
tror det är så. Man tycker att förändringar sker så fort och tränger ut 
dom gamla säkra systemen som man haft tidigare. Det är bra som det 
är och man vill inte ändra på det. Jag känner lite på det sättet, men 
jag måste också erkänna att jag vet att tekniken måste gå framåt. Jag 
har i mitt yrke sett hur tekniken har utvecklats, och det är en enorm 
utveckling som skett under dessa år.  

Jag skulle inte köpa mer teknik om jag hade mer pengar eftersom 
jag inte är i behov av status eller är pryltokig. Och jag har ganska 
mycket saker och verktyg redan. Dom pengarna skulle jag kanske i 
stället satsa på att bygga om fritidshuset eller förbättra på något annat 
sätt. Jag tror det är en läggningsfråga vilket behov man har av att 
köpa nya prylar. Och så tror jag att en äldre person nog tänker till 
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flera gånger också innan han eller hon köper en sak, medan den 
yngre bara måste ha grejen. Jag köper inte en grej bara för att det är 
en kul pryl. Att uppleva status i att äga viss teknik, det har inte varit 
något för mig. Om det är något i den vägen som jag upplever status i, 
så är det min guldklocka jag fick efter tjugofem år i samma företag. 
Det är en riktig statuspryl för mig. Det är roligt att visa den. Och 
skälet till det är i första hand att det är en hedersbetygelse för min tid 
i företaget, inte för att det är guld och att den är vacker. 

Jag tycker att teknik kan vara vacker. Jag menar i utvecklingen. 
Att det som idag är en liten miniräknare som kan göra otroligt många 
operationer, för inte länge sedan var en stor klump som var stor som 
flera rum. På så sätt är tekniken vacker. Och så har man bättre de-
signmöjligheter idag, som man till exempel ser på TV-apparater och 
datorer. 

När jag ska köpa någon teknik tittar jag på om den på bästa sätt 
kan erbjuda den funktion som jag söker. Så får det inte bli för dyrt.  

Mängden teknik jag har haft tillgång till har nog varit ganska kon-
stant under dom senaste tjugo åren. 
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5.4 Porträtt Emma 
 
 

”Utan TV och video skulle jag bli rastlös, då läser jag väl ihjäl 
mig.” 

 
5.4.1 Bakgrund 
Emma är 74 år [född 1927] och änka. Hon och maken var tillsam-
mans i nästan 50 år. De fick två söner som nu är i 50 års åldern. Den 
äldsta av sönerna bor med sin familj i en stad inte så långt från Norr-
köping, han har tre barn. Den yngsta sonen bor i Norrköping med sin 
fru och deras två barn. Emmas säger att hennes familj är väl samman-
hållen. 

1998 sålde Emma sitt hus och flyttade till en bostadsrätt, belägen i 
Norrköping, med tre rum och kök på 70 kvadratmeter. Lägenheten 
ligger en trappa upp, har fönster åt tre väderstreck, och balkong. Hu-
set byggdes på 50-talet och har erkänt bra rykte. Då Emma flyttade in 
lät hon renovera lägenheten, bland annat byggdes köket om och ny 
köksutrustning installerades samtidigt. Emma hade själv planerat hur 
det nya köket skulle se ut. För en tid sedan installerades en hiss i hu-
set. På Emmas dörr finns en skylt där hon undanber sig reklam. 

Emma har i nästan hela sitt liv arbetat med ekonomi sedan hon 
studerat ämnet på handelsinstitutet i Norrköping. Hon jobbade bland 
annat med löner, bokföring och fakturering. Maken och Emma köpte 
en teknisk firma på 70-talet. Emma skötte ekonomin i firman. Emma 
har alltid även tagit hand om familjens ekonomi. Nu är hon pensionär 
sedan 1992 men äger fortfarande firman och arrenderar ut lokalen. 
Med detta så blir det fortfarande en del ekonomi att ta hand om. 

Emma är frisk och ofta ute och rör på sig, träffar ofta vänner och 
familjen. Hon sålde för några år sedan sin bil, så nu går eller cyklar 
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hon, då hon inte tar lokaltrafiken eller åker en sväng med sin väninna 
som har bil. Emma gör också gärna längre resor. Nu senast var hon 
på en bussresa till ett av våra grannland.  

Emma tycker att hon har en god ekonomisk situation. 
 
 
5.4.2 Emma berättar… 
 
5.4.2.1 …i köket 
Jag är verkligen nöjd med min lägenhet, speciellt köket som jag själv 
planerat. Här i köket har jag dom flesta apparater man kan ha i ett 
hushåll, jag har en hällspis, ugn, stor kyl och frys, en tvättmaskin som 
man även kan tumla i. Tvättmaskin och frys är underbara uppfinning-
ar, tycker jag. Någon diskmaskin behöver jag inte, det blir inte så 
mycket disk när man är ensam i hushållet. Jag har mikrovågsugn. 
Vilken uppfinning det är, tänk om man hade haft en sådan under alla 
år man kom hem från jobbet och skulle laga mat. Vi köpte en så fort 
dom fanns att köpa, eller rättare sagt min make köpte. Han var väl-
digt mycket för att köpa prylar som kunde underlätta jobbet. Jag fick 
nog mer än jag behövde egentligen. Men jag har nog i alla fall velat 
ha det för att underlätta saker och ting. Så jag är inte rädd för teknik 
ur den synvinkeln utan att jag tycker det är bra att ha. Det är ju en 
maskin som gör jobbet. Det spar på ens egen arbetskraft. För jag 
tycker att man kan skaffa sig vissa saker såhär när man blir äldre och 
får ont i armar och händer. Då tycker jag det är dumt om dom inte 
gör det och håller fast i gamla principer att man måste göra på ett 
visst sätt.  

Så har jag kaffekokare, som står här framme på bordet, den fick 
jag av mina söner. I skåpet här har jag en hel del köksapparater som 
jag använder mer eller mindre, här finns matberedare, äggkokare, 
hushållsassistent, smörgåsgrill, våffeljärn och strykjärn. Jag har också 
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flera kaffebryggare för tillfällen då jag har gäster, men när jag gör 
kaffe bara till mig själv då kör jag med Nescafé på vatten jag värmt 
upp i mikron. 

Förr tyckte jag om att laga mat och baka men nu blir det inte så 
mycket av det när man är ensam. Jag tar det mest praktiska nu. Men 
jag trivs i mitt kök. Här sitter jag då jag läser tidningen [lokaltid-
ningen] för det gör jag noga, och när jag löser korsord som jag gör 
ibland, man blir lite skärpt av det tycker jag.  

Och den lilla radion som står på köksbordet den är på nästan jämt 
antingen man hör på den eller inte, men den är ett sällskap för mig. 
Det blir mest att jag har på den lokala kanalen. Det är intressant att 
höra vad som hänt i vårt eget län och så tycker jag om musiken i den 
kanalen. Jag är allätare när det gäller musik. Och jag lyssnar mycket 
till musik. Förr i tiden så spelade jag in band med musik som jag 
lyssnade på eller som vi dansade till då vi hade fest. Nu spelar jag 
inte in längre men jag lyssnar på banden då och då. 

Om man ska tala om att teknik kan vara vacker så tycker jag till 
exempel att ett lite stilrent kök kan vara vackert, om man med teknik 
kan mena utrustning i ett kök. 
 
5.4.2.2 …i sovrummet 
Här i sovrummet vid sängen har jag en bärbar stereo med radio, CD 
och kassett. Den lyssnar jag ofta på då jag ska sova. Men det blir 
mest radion då. Jag har en klockradio och så en freestyle med lurar 
som jag använder ibland på kvällarna. Det är ganska lyhört i huset så 
därför är det bra med lurar. I vardagsrummet har jag en till, lite äldre, 
bärbar stereoradio, fast på den kan jag inte spela CD-skivor. Så 
ibland när jag sitter och läser i vardagsrummet bär jag in stereon jag 
har i sovrummet dit, så att jag kan lyssna på någon skiva. Jag handlar 
inte så mycket skivor, när dom är nya är dom ju rätt dyra, ibland har 
jag köpt skivor på någon marknad och då blir det ju billigare. Och så 
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brukar jag tipsa mina barn om att dom kan köpa någon speciell skiva 
som dom kan ge mig till julklapp eller då jag fyller år. Ingen av mina 
närmaste vänner har CD-spelare. 

Då vi bodde i huset hade vi en stor anläggning som man kunde 
spela LP-skivor på, men den har jag inte plats för här och så blev det 
populärt med CD-skivor så jag köpte den stereon jag har i sovrummet 
nu. Den är inte så avancerad men räcker till mig. När jag köpte den 
funderade jag inte så mycket på kvalitet, sort eller hur den såg ut, jag 
visste att jag ville ha en som var portabel och som jag kunde spela 
CD-skivor och kassettband på och även lyssna på radio. Jag gick 
mest på att den uppfyllde dom krav jag hade, och så fick den förstås 
inte vara för dyr. För priset är en avgörande faktor när jag handlar till 
exempel tekniska prylar, men det är klart får man en rekommenda-
tion att en sak som kostar mer är bättre, då är det klart, då lägger man 
till det. Så priset är ju inte helt avgörande. Det beror på vad man 
köper. När jag ska handla något vill jag gärna bilda mig en egen 
uppfattning om saken, jag påverkas nog inte så mycket av andra män-
niskors åsikter. Jag skulle ju inte köpa något bara för att man ska ha 
någon viss pryl. Nej, jag köper bara sådant jag är i behov av. En del 
kan ju se det som status att ha en speciell pryl, men det ligger inte för 
mig, så har vi nog aldrig tänkt i vår familj. Det viktigaste är funktio-
nerna. Men när det gäller lite dyrare saker så vill jag nog i alla fall 
försöka hålla mig till kända märken. Det var nog så när jag köpte en 
ny dammsugare. Jag var ju ute efter en mindre som var lätt och be-
händig. Då gick jag runt i olika affärer och frågade om funktioner 
och så. Till slut så köpte jag en Electrolux, samma märke jag haft för-
ut. Det känns lite tryggare att köpa en sak av ett märke man känner 
till.  

Här inne i sovrummet på väggen sitter också basenheten till min 
trådlösa telefon. Det är verkligen bra med sladdlöst, då kan jag ha 
med mig den hur jag vill i lägenheten. Jag har ingen telefonsvarare 
för det är jag skeptisk mot, det är inte bra med tanke på inbrotts-
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risken. Då vet ju tjuvarna att det inte är någon hemma. Men jag har 
nummerpresentatör för då kan jag ringa upp dom som hört av sig då 
jag inte är hemma.  
 
5.4.2.3 …i vardagsrummet 
Jag är ofta i vardagsrummet. Jag läser mycket böcker och då sitter jag 
vanligtvis här eller om vädret tillåter på balkongen. Det blir mest dec-
kare och romaner. Men jag är med i en bokcirkel där alla läser en viss 
bok och så diskuterar vi den. Då blir det mer seriösa böcker. Jag och 
några av mina närmaste vänner brukar spela kort tillsammans och då 
sitter vi här i vardagsrummet. Vi äter lite mat och så spelar vi kort. 
Jag spelar också kort på ett annat ställe en gång i veckan. Sedan är 
jag med i en annan mindre förening där vi spelar bridge ibland. 

Här i vardagsrummet har jag en hel del porslinssaker. Bland annat 
har jag här morfars spargris och en skål jag fick av farmor när jag 
fyllde nitton år. Flera av sakerna är ärvda. Det är saker jag har en per-
sonlig koppling till. Jag har också köpt en del själv och de är av 
kända märken som Rörstrand och Gustavsberg. Jag vet inte, men man 
kanske kan säga att det är en viss status att ha dom. 
 
5.4.2.4 …om TV 
Här i vardagsrummet har jag min TV och video, något som är omist-
ligt för mig. Att titta på TV-program eller videofilmer är ofta ett säll-
skap för mig. Utan TV och video skulle jag bli rastlös, då läser jag 
väl ihjäl mig. Jag tittar mycket mer på TV nu, sedan jag blivit ensam 
och sedan jag gjorde mig av med huset och inte längre har någon 
trädgård att lägga ner tid på. Nu blir kvällarna så långa och då tittar 
jag gärna på något program. Men även på dagarna kan jag sätta mig 
och se ett inspelat program när jag tycker det är alltför trist. Jag spe-
lar in en hel del på video, bland annat deckare. Det går många dec-
kare sent på kvällar och nätter som jag spelar in. Och jag brukar ock-
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så spela in TV-program då jag åker bort. Då programmerar jag vide-
on för vilka program jag vill spela in, det kan vara flera stycken. Den 
är så praktisk den här videon, jag tänker på att den är så lätt att pro-
grammera. Jag får upp menyer på TV-skärmen och så programmerar 
jag på det sättet med hjälp av fjärrkontrollen [OSD, on screen dis-
play]. Min förra video kunde jag inte programmera så bra det skulle 
gå så snabbt, men den här är den bästa jag haft. Det är klart att ibland 
blir det fel eller att jag inte riktigt fattar hur jag ska ta bort någon 
programmering eller nåt. Men kan jag inte lösa det så brukar jag 
stänga av videon och börja om så fixar det sig. Det brukar fungera 
med dom flesta tekniska apparater men om det inte löser sig då vän-
der jag mig till mina barn eller barnbarn som kan hjälpa mig. Jag 
använder inte ShowView för det har jag prövat och då blir det fel 
ibland, kanske att en film drar över tiden eller nåt och man får inte 
med slutet på filmen, så det använder jag inte. En bra sak är att jag 
har longplay på videon så att jag kan använda samma band i många 
timmar. Jag har aldrig hyrt någon film, men nu har jag ett tiotal band 
som jag inte tittat på, så jag har ändå en hel del att ta fram när det blir 
trist någon gång. Jag brukar sätta på notislappar på filmerna och 
skriva på dom vad jag har på filmen och så stryker jag efter hand jag 
spelar över. 

Även om jag tittar mycket på TV så sitter jag inte och kollar mel-
lan kanalerna. Nej, jag brukar välja ut program jag vill se. Jag kryssar 
för i TV-tidningen för en vecka, vad jag vill se eller spela in. Jag har 
ju kabel-TV och ganska många kanaler att välja mellan. Det ingår i 
lägenheten. Jag tror man kan se upp till tjugofem kanaler. Men jag 
har inte så många kanaler inställda och det gör jag inte själv inte. Det 
får mina barn eller barnbarn hjälpa mig med. Jag ger mig inte på 
sådana där saker jag inte förstår mig på. Det är likadant om något blir 
fel. Jag är rädd att förvärra saken. Till exempel skulle det ju vara bra 
att kunna ställa in kanaler utan att behöva besvära någon av mina sö-
ner. Men jag tror att man har det inbyggt i sig sedan tidigare, att man 
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är försiktig med saker man inte vet hur dom fungerar. Och i ärlighet-
ens namn begriper jag väl inte så mycket av den här moderna tekni-
ken. Jag tror nog att jag är teknisk idiot i det fallet. Men saknar man 
intresse och det fungerar relativt bra så bryr man sig inte. Det är vik-
tigt att få bra instruktioner och sedan kör jag med det jag kan. Och 
jag är inte ensam om det för flera av mina vänner har också svårt att 
förstå hur teknik fungerar. Det behöver inte vara skillnad mellan män 
och kvinnor. Jag menar att det är ju ett handikapp för oss som inte är 
uppväxta i den här riktiga tekniska världen. Våra barnbarn, till exem-
pel, dom föds ju nästan med den kan man säga. 

Jag har alltså tillgång till ungefär tjugofem kanaler men det är nog 
bara åtta kanaler som är inställda, tror jag. Fast jag ser mest på 1:an 
till 5:an. Det blir nyheter, samhällsprogram, verklighetsskildringar, 
filmer och deckare. Jag vill att det ska vara svensktextat, visserligen 
kan jag en del engelska men det räcker inte. Så har jag Z-TV och 
MTV för barnbarnen när dom kommer. Men dom tycker jag har på 
för lågt, för då ska ju TVn gå så att taket är färdigt att ramla ner. Jag 
förstår inte att ungdomen måste ha alla program så högt på. Det är 
likaså när jag lyssnar på allt annat, då har jag väldigt lågt. 

Det händer att jag tittar på TV tillsammans med barnbarnen men 
aldrig med någon annan. För har man någon väninna eller någon här 
då ska inte TVn vara på. Absolut inte, för då tycker jag att TVn är en 
glädjedödare. För har man gäster då ska man prata med varandra. 
Och det är ju likadant när man hör folk säga att dom inte kan komma 
över en kväll för att umgås, utan måste vara hemma och se på TV. Då 
säger jag ”köp dig en video”. Jag har talat med flera i min ålder som 
tycker det är väldigt dåliga program på TV under sommaren. Så även 
där skulle en video komma till pass. Men det är nästan inga av mina 
närmaste vänner som har video, det är bara en av väninnorna. Men 
dom av vännerna som lever ihop med en man, dom har video. När 
jag säger dom närmsta vännerna så är det mest kvinnor i samma si-
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tuation som jag själv. Det blir så när man blir ensam. Man umgås inte 
så mycket med par. 

Min man och jag var tidiga med att köpa både TV och video. TV 
skaffade vi oss redan femtioåtta och video köpte vi nästan med en 
gång då dom fanns i handeln. Den TVn jag har nu, den är sju år 
gammal, den ville jag att vi skulle köpa för jag kunde inte med den vi 
hade då. Det var en jättestor TV som min man tyckte var bra, men jag 
hade aversion mot den för att den var så stor. Min TV är av märket 
Panasonic, eftersom min man var Panasonicfrälst. Men videon är en 
Telefunken, den köpte jag när en kille i affären rekommenderade den. 

För mig är det viktigt att tekniken är enkel att förstå sig på, att den 
är användbar och att dom här böckerna är enkla, handböckerna. Jag 
brukar alltid försöka läsa noga i handboken när jag fått någon ny sak 
att använda. Till exempel så har jag alltid gjort så då vi har köpt nya 
bilar, att jag satt mig i bilen och läst igenom handboken noga så att 
jag vet hur den fungerar. Vissa handböcker blir man bara irriterad av 
att titta i. Men handboken till videon är den bästa jag läst. Den har en 
enkel introduktion där man steg för steg går rakt på sak och talar om 
hur man använder dom enklaste funktionerna. Det står korta beskriv-
ningar på ena sidan och så är det bilder bredvid varje beskrivning. 
Det är lätt att följa då. 

Text-TV har jag ju också. Det använder jag då och då fast inte så 
ofta. Jag tittar lite när det är program som jag kanske inte har upp-
märksammat tid på. Och så kan jag eventuellt se på nyheterna om det 
är något jag missat. En annan sak jag använder text-TV till är då jag 
kontrollerar dragningsresultaten på Keno som jag spelar på.  
 
5.4.2.5 …om hemtelefonen 
Mina söner och jag har nästan daglig telefonkontakt, oftast på kväl-
len. Antingen ringer jag upp eller så är det dom som hör av sig till 
mig för att höra hur jag mår. Och så talar jag med mina vänner i tele-
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fon också. Det är ofta att vi ska bestämma att vi ska ses och göra nå-
gonting å sådär. Och är det någon vän man inte hört något från på 
länge så ringer jag och frågar hur dom mår och om det har hänt nå-
got. Men annars så är det märkbart att telefonen blir tyst när man blir 
ensam. En av mina väninnor, som upplever det likadant, säger att hon 
tror det beror på att folk tycker det är dyrt att ringa. Men det säger 
jag, det skulle aldrig hindra mig att det kostar att ringa. Jag tar gärna 
kontakt med mina vänner som blivit ensamma. Men det är klart att 
när man ringer till en mobiltelefon, som till mina vänner om dom är 
på sitt lantställe eller till en av mina söner som ofta är ute och rör på 
sig på helgerna, då blir det ju korta samtal, för det är dyrt.  
 
5.4.2.6 …om mobiltelefonen 
Även jag har ju en mobiltelefon, men den använder jag inte speciellt 
ofta. Faktiskt så hade min make och jag en mobiltelefon som vi skaf-
fade för att ha på landet då vi hade lantställe. Men den gjorde jag mig 
av med, både abonnemang och telefon då min man gick bort. Den 
telefon jag har nu, en Ericsson [GA 628], fick jag av sönerna. Jag 
fick den för att jag ska kunna ringa och bli nådd av dom, då jag är ute 
och reser, eller går eller något. Det är som en trygghet. Men jag har 
bara ringt två samtal på den. Det är nog så att det i första hand är 
sönerna som känner trygghet över att jag har den med mig. Dom vill 
ha lite koll på mig. Men jag är inte så glad i den även om den är bra 
att ha då jag är ute och reser och då slipper leta efter en telefon-
automat för att ringa hem och berätta var jag är och att allt gått bra, 
och det är bekvämt. Jag kanske skulle försöka använda den mer. Men 
jag tycker den är lite klumpig, fast i och för sig så använder jag ju 
den så lite så det gör inget. Den duger åt mig, för det finns ju allt i 
den. Men jag har inte fått någon ordentlig lektion av min son i hur 
man använder telefonen. Jag känner mig lite osäker på om det finns 
någon risk att någon knapp trycks in av misstag när jag har den i 
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väskan och den ringer upp utan att jag vet det. Jag vet inte riktigt hur 
knapplåset fungerar, hur man kopplar av eller på det. Sedan är det be-
svärligt att ladda den, det är för små grejer, den där lilla kontakten 
som ska i hålet, det är svårt att veta vilket av hålen det ska vara. Ja, 
det är ingen idé att titta i handboken för den är så svår att läsa, det är 
för mycket text. Och hur programmerar man den, vad trycker man på 
då för att få fram ett nummer? Det vet jag inte. Och det här med 
SMS, det skickar inte jag. För det tycker jag är pilligt att hålla på 
med, att trycka sådär. Att man ska trycka två gånger så kanske man 
trycker tre gånger så får man fel bokstav och hur ska man ta bort det. 
Nej, det har jag inte tålamod med. Men mina barnbarn kan, dom är 
fenomenala på det. Det sade mina vänner också. Men vi är ju i våran 
ålder. Min syster använder SMS och hon frågade om hon kunde 
skicka meddelande till mig. Men jag sade att det inte går på min ap-
parat. Hon frågade vad jag har för nummer. Det vet jag ju knappt för 
det har jag lagt bort, eller inte registrerat det i minnet. Ja, när det inte 
finns något intresse. Men det är likadant för mina vänner och det är 
barnen som ser till att dom har en apparat med sig. 

Vi har pratat en del om det här med mobiler, mina vänner och jag. 
Jag tycker man borde förbjuda mobiltelefoner när man kör bil, det ser 
man ofta och det är inte bra med tanke på risken. Och så är det det 
här med strålningen. Jag tror dom vet för lite om vad det kan bli för 
skador. Och något som är irriterande är när man är ute och reser och 
det allt som oftast ringer i en mobiltelefon. Jag tycker att när man är 
ute sådär då vill man ägna sig åt resandet och åt vänner och inte ha en 
gammal mobiltelefon som ringer stup i kvarten. Jag tycker den ska 
användas lite mera vid behov. För det rings i tid och otid. Det finns 
en ekonomisk baksida också. Till exempel om barn får en telefon och 
ringer upp för en massa pengar. Nej, där är kontantkort bra, det har 
jag. För mig ger inte mobiltelefonen någon personlig känsla det är 
bara ett sätt att meddela sig med. Och det är klart att hade jag 
intresset så är det så att jag kunde lära mig använda den här mobil-
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telefonen eller skaffa mig en behändigare och så vidare. Dom nya te-
lefonerna är ju fantastiskt fina. Men jag tycker det är en onödig utgift 
om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker inte jag behöver någon ny. 
 
5.4.2.7 …om datorer 
Det är som med datorer, mina söner tycker att jag ska skaffa mig en 
dator och framför allt tycker barnbarnen det, dom tycker man är från 
stenåldern. Men jag tycker inte jag behöver någon. Dom är ju födda 
med det så det blir något helt annat för dom. Min äldsta son gör allt 
på dator och mitt barnbarn skriver brev och så på datorn. Och det är 
ju bra med datorer till exempel i en firma då man kan få bättre koll på 
den ekonomiska situationen.  

Mina barn tycker att jag ska skaffa en dator så att jag kan sköta 
mina räkningar och allt med den. Men det är inte så mycket nu, det 
gör jag på ett par timmar. Det var ju annorlunda när jag jobbade med 
ekonomin i firman. Då ville jag ha en dator för jag tänkte att man 
skulle slippa sitta och skriva så mycket för hand. För man får väl en 
yrkesskada i hand och arm när man suttit i trettiofem år och skrivit 
med en penna. Men det blev ingen dator, dom var ju ganska dyra då. 
Nu är jag lite tjurig och tycker att fick jag ingen då så ska jag ingen 
ha nu heller. Klarade jag mig med skrivmaskin [elektrisk] då, så går 
det bra nu också. Jag skriver med fingersättning och jag använder 
skrivmaskinen till nästan allt jag skriver idag, mina räkningar, fak-
turor, brev, kort och alla kuvert till julkorten. Så det är min lilla hjälp-
reda i dataåldern. Jag har aldrig använt någon ordbehandlare eller så, 
men jag menar att man kan klara sig med en gammal skrivmaskin i 
stället för en dator.  

Visst är datorer fantastiska, och jag menar att nu kan ju alla ungar 
data. Och det är klart att jag hade resonerat likadant om jag fått en 
data när jag ville ha en. Men jag tror inte att jag någon gång efter att 
jag blivit pensionär tänkt att jag skulle skaffa en dator. Jag tycker det 
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är för sent för mig att göra det. Jo, förresten, när jag ser TV-program 
och dom säger att man kan gå in på deras hemsida för mer informa-
tion, eller nåt. Och då har jag tänkt många gånger, när man i något 
program diskuterat sådant som jag tycker är intressant, att jag kanske 
skulle ha kunnat titta in där på hemsidan om jag haft en dator. Då har 
det kommit en sån där flyktig tanke, det måste jag erkänna. För det 
finns ju inte ett program utan att det är så nu. Det tycker jag är väldigt 
irriterande. Jag tror det är fler som inte har dator än dom som har och 
speciellt bland pensionärer. Och det finns ju en väldigt stor använd-
ning av datorer på så vis om man kan det. Det är klart att det finns ju 
kurser för pensionärer också. Men jag har inte träffat på någon, för 
ingen av mina vänner har dator. Ja, förutom en fru som är sekreterare 
i en förening och använder den mycket i det arbetet. Men mitt behov 
är inte så stort att jag skulle kunna tänka mig att köpa en. Men fick 
jag en så skulle jag ta emot den och då skulle jag gå en kurs. Vi har 
ju bredband indraget i huset. Och om man kunde dra in datorn den 
vägen in i TVn så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att betala 
lite varje månad för en sådan tjänst. 

 
5.4.2.8 …om bank och kort 
Handla via Internet, det är jag inte intresserad av, jag litar inte på det. 
Det har ju hänt en del. Just det här med kontokortsnummer och ut-
lämning av koder och sådant. För det är väldigt otrevligt om folk blir 
av med sina pengar. Nej, jag tycker inte det verkar tillräckligt säkert. 
Men jag har ju ingen egen erfarenhet av det utan det är ju vad jag har 
hört. Och likaså att sköta sina bankaffärer via dator, eller via en tele-
fonbank, det gillar jag inte. Jag sköter mina räkningar via betalnings-
order som jag skickar in i ett kuvert och det går mycket bra. Och är 
det andra bankärenden så vill jag gärna ha en personlig kontakt. Men 
det är väl det som det blir problem med i framtiden, om det försvin-
ner både post och banker. Och det där är ju uppe för diskussion bland 
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mina jämnåriga. Många äldre är ju ovilliga att använda kort också, 
till exempel bankomatkort. Jag tror det beror på att dom har svårt att 
hålla reda på kortkoder som behövs då, dom litar inte riktigt på 
systemet. Men jag har bankomatkort, det tycker jag är mycket prak-
tiskt för då slipper jag gå omkring med stora summor pengar på 
fickan. Det är också ett betalkort som jag även kan använda utom-
lands. Men det är ingen kredit på, för det vill jag inte ha, för jag vill 
betala mina saker kontant. Och då ser jag till att det alltid finns peng-
ar på kortet. Jag har också ICA-kort där jag sätter in pengar varje 
månad. 
 
5.4.2.9 …om kameran 
Jag fotograferar ganska mycket när jag är ute och reser. Ja, jag är 
ingen tekniker men kameran tar bra kort. Jag köpte den för två år 
sedan. Den är lite mer avancerad än min förra. Fast den är ändå 
enkel, det är bara att trycka på en knapp och så ställer den in sig 
själv, med blixt och allting. Men nu på min senaste resa så tryckte jag 
på fel knapp så att den öppnade sig i stället för att dra tillbaka filmen. 
Ja det är det värsta jag har, att sätta i rullar så att jag får det att verk-
ligen stämma. Där blir jag osäker. Det blev fel en gång, då min man 
fyllde femtio år, och det var inte roligt. Det blev inte ett enda kort på 
rullen. Hur som helst så är jag nöjd med den fast, det är klart som nu 
på resan så skulle jag vilja ha haft en kamera med zoom så att jag 
kom närmare motiven. Jag får se i framtiden vad jag investerar i, kan-
ske en kamera med en sån där skiva i stället för en filmrulle. Ibland 
när jag är ute och reser så skriver jag resedagbok också. Det är roligt 
att ha när man kommer hem och tittar på korten och visar andra dom. 
Då har man detaljerna där. 
 
5.4.2.10 …slutligen 
Jag tycker det är bra med teknik, man har väldigt mycket bra saker 
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som fungerar. Min syn på teknik har nog inte förändrats så mycket 
med åren. Det är klart, man hade ju egentligen inte så mycket teknik 
när man var yngre. Ett tidigt minne jag har är då min farmor fick tele-
fon, en sån där trälåda som satt på väggen. Det var bara min farmor 
som fick prata i den. Så det har ju hänt väldigt mycket på dom här 
åren. Men det är inte så att jag känner mig tvingad att hänga med, att 
köpa teknik eller lära mig det nya. Nej, jag har nog aldrig varit intres-
serad av att hänga med för andras skull, utan det är bara för mitt eget 
behov. Så att jag känner inte att jag behöver följa trender. Jag har 
heller inte köpt så mycket tekniska saker på sista tiden. Och jag har 
inte något direkt på min önskelista. Ja, det skulle vara en zoom-
kamera då kanske, så att man kom lite närmre. Och så att jag kanske 
kunde lära mig hur man ställer in kanaler på TVn. 
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6 Diskussion 

Centralt i resultatdiskussionen är de bruksvärden som skapats ur ana-
lysen av porträtten. Bruksperspektiven har i analysarbetet haft en be-
tydande roll som tanke- och struktureringsverktyg. Efter diskussionen 
om bruksvärden presenteras slutsatser, metoddiskussion och uppslag 
om vidare forskning. 
 

6.1 Bruksvärden 
Mellan vissa av bruksvärdena finns en mer eller mindre stor överlap-
pning vilket gör att de inte helt och hållet går att renodla. Nostalgi, 
intresse, skönhet och stil, identifikation och lämplighet, överlappar 
varandra mer än övriga, men presenteras ändå separat. Förutom att 
bruksvärdena representerar olika slags värden för brukaren finns det 
en grundläggande skillnad mellan vissa av dem. Skillnaden kan be-
skrivas som att det praktiska bruket har ett egenvärde för bruks-
värdena instrumentella kontakter, handlingsfrihet, effektivitet, medan 
det praktiska bruket för de övriga är ett medel för att uppnå bruks-
värdet. 
 
6.1.1 Åtnjuta information och nöje 
Bruksvärdet åtnjuta information och nöje är relaterat till mediernas 
funktion. Här inräknas dagliga nyheter men också annan information 
om vetenskap, natur, teknik, samhällsrelaterad information, ekonomi, 
historia, sport, och så vidare. Jag uppfattar att skälen till mediakon-
sumtion växlar mellan behov av typen vetgirighet, nyfikenhet, intres-
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se, nöje, underhållning, verklighetsflykt, avkoppling och behov av att 
njuta av sköna ting såsom musik. 
 
6.1.1.1 TV 
Alla deltagarna använder TV och radio i mer eller mindre utsträck-
ning. Emma och Erik uttrycker tydligt hur viktig TV är för dem. De 
säger båda att de tittar mer på TV nu sedan de blev ensamstående. 
Den ökade mängden TV-tittande för Erik kan också i viss mån bero 
på att hans sjukdom tvingat honom minska på fysiska aktiviteter och 
i stället sysselsätta sig i hemmet. Av betydelse för Emma har också 
varit att hon nu bor i lägenhet och inte har något hus och någon träd-
gård att ta hand om. Både Emma och Erik har videobandspelare hem-
ma, de använder dem ofta för att spela in och titta på program. Axel 
och Anna ser inte att de skulle ha någon nytta av videobandspelare.  

Vilka slags TV-program deltagarna är intresserade av att titta på 
varierar. Gemensamt är att de tittar på nyhetssändningarna. Emma, 
Erik och Axel har flera kanaler utöver standardutbudet att välja mel-
lan. Anledningen till att Axel har valt att betala för ytterligare kanaler 
är att han och Louise är mycket intresserade av att se olika slags 
sportsändningar. Främst är det kvällstid som deltagarna tittar på TV, 
men Anna ser gärna även på lunchnyheter. Erik nämner inte speciellt 
att han ser på TV dagtid, men han poängterar att han inte tittar på 
några morgonsändningar, då läser han tidningen. Emma brukar se på 
något inspelat program dagtid när det blir för trist. Axel och Louise 
kan då och då se sportsändningar dagtid, särskilt under hösten och 
vintern. Anna och Emma betonar att de inte ser slumpmässigt på TV 
utan planerar sitt TV-tittande. Emma, Axel och Erik kryssar för de 
program de vill se i den lokala tidningens TV-bilaga. Jag får intrycket 
av att det inte är riktigt accepterat att ”planlöst” titta på TV. Ett intry-
ck som förstärks av att Erik uttrycker det som en ovana han har att 
hoppa mellan olika kanaler och leta efter program han kan tänkas 
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vilja se. Axel och Louise kan också hoppa mellan kanalerna och på 
det sättet söka andra program och strötitta lite.  

I fråga om de program TV sänder så uttrycker Anna och Axel ne-
gativ kritik. Anna som inte har några TV-kanaler utöver 1:an, 2:an 
och 4:an tycker att det är dåligt programutbud på de områden som in-
tresserar henne. Hon har också svårt för ”flimret” som ofta förekom-
mer i TV-programmen idag, snabba bildväxlingar. Anna föredrar 
långsamma tempon i programmen. Axel och Louise upplever att pro-
gramutbudet har försämrats på senare tid. De tycker att veckans pro-
gram är väldigt lika och de saknar riktig underhållning, avkopplande 
underhållning. Emma menar att flera av hennes vänner tycker att det 
sänds väldigt mycket dåliga program på TV under somrarna. Emma 
spelar ofta in program på video, bland annat deckare som går sent på 
kvällar och nätter som hon kan se sedan om hon inte fastnar för något 
annat program. Hon uppmanar sina vänner att köpa videobandspe-
lare. 

Jag bedömer att det är Emma och Erik som, av deltagarna, tittar 
mest på TV. Det kan naturligtvis vara så av olika skäl. Som beskrivits 
ovan ökade Emma sitt TV-tittande då hon sålt huset, då hon inte 
längre hade det eller trädgården att ägna sig åt. Anna har mer utrym-
me för annan sysselsättning eftersom hon bor i eget hus med träd-
gård. Det är under sommarhalvåret också fallet för Axel som då äg-
nar mycket tid åt fritidshuset och trädgården där. En skillnad mellan 
Axel och övriga är att Axel lever i tvåsamhet, vilket också kan antas 
påverka mängden TV-tittande. Dock påpekar Anna att hon inte änd-
rat sina TV-vanor sedan hon blev ensamstående. 
 
6.1.1.2 Text-TV 
Alla fyra deltagare har tillgång till text-TV. Endast Erik uttrycker att 
han använder text-TV ofta och det är när han vill kontrollera något 
sportresultat, som där löpande uppdateras. Axel och Louise utnyttjar 
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sällan text-TV. Det händer att de läser om någon nyhet då något spe-
ciellt hänt i världen och det just då inte är någon nyhetssändning på 
TV. De kan också använda text-TV då de söker något sportresultat 
eller vill kontrollera tips- eller lottoraden. Inte heller Emma använder 
text-TV så ofta men någon gång kan hon använda den när hon vill 
hitta sändningstider för ett program eller läsa om någon nyhet. Hon 
använder också text-TV för att kontrollera dragningsresultat när hon 
spelat på Keno. Anna använder text-TV nästan uteslutande under 
dagtid och är då intresserad av börsinformation och liknande. Text-
TV utnyttjas alltså relativt marginellt av deltagarna. Det är dock 
oklart om det är text-TVs innehåll som inte intresserar deltagarna, om 
formen på informationen inte passar dem, om gränssnittet har brister 
eller om det är något annat som är orsaken till det sparsamma nyttjan-
det. 
 
6.1.1.3 Video 
Användningen av videobandspelare fungerar bra. Båda innehavarna, 
Emma och Erik, spelar ofta in och tittar på inspelningar av TV-pro-
gram. De utnyttjar också möjligheten att ställa in en eller flera inspel-
ningstider för inspelning då de inte är hemma. Emma programmerar 
tider för inspelning genom en OSD-funktion (on screen display) som 
hennes videomodell erbjuder. Det betyder att programmeringen är 
baserad på menyer som visas på TV-skärmen. Hon tycker att det är 
praktiskt och lätt att programmera den här videon. Hon jämför med 
sin förra videobandspelare som hon inte klarade av att göra dessa in-
ställningar på. Den hade inte OSD-funktionen och det fanns en tids-
gräns inom vilken programmeringen skulle genomföras. Tidsgränsen 
upplevde Emma som ett problem då den var för snävt tilltagen. Om 
Emma får programmeringsproblem hon inte kan lösa, brukar hon 
stänga av videobandspelaren och börja om med programmeringen. 
Hon menar att det brukar fungera på de flesta apparater. Om det inte 
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löser problemet vänder hon sig till sina barn eller barnbarn som då 
hjälper henne. Longplay är en annan funktion Emmas videobandspe-
lare erbjuder. Det betyder att hon kan spela in program på samma 
band i många timmar och det uppskattar hon. Varken Emma eller 
Erik har hyrt videofilm någon gång. Erik tror att han skulle känna sig 
främmande i en sådan butik. Emma har ett tiotal inspelade videoband 
hon inte tittat på ännu och Erik har ett tjugotal band i sin bokhylla. 
 
6.1.1.4 Radio och CD-spelare 
Axel och Louise lyssnar sällan på radio vilket däremot Anna, Emma 
och Erik gör, främst dagtid men för Emmas del även kvällstid då hon 
ska sova. Emma och Erik har radion påslagen hela dagarna, antingen 
de lyssnar eller ej. Anna och Erik lyssnar i första hand på P1, medan 
Emma föredrar den lokala radiokanalen. Anna och Emma brukar, 
samtidigt som de läser något, lyssna på musik på sina CD-spelare. 
Erik lyssnar främst på musik för den avkoppling det ger honom. Det 
är inte ovanligt att han efter att ha tittat på TV under kvällen, lyssnar 
på någon CD-skiva en stund innan han går och lägger sig. Axel och 
Louise lyssnar sällan på sin CD-spelare. 

En stor anledning till att Erik började fundera på att köpa CD-spe-
lare och sedan gjorde det, var enkelheten i nyttjandet som den tek-
niken erbjuder, bland annat enkelheten i att ta fram ett visst ljudspår. 
I övrigt betonar både Erik, Axel och Emma det positiva i CD-spelares 
lilla format, vilket tas upp nedan under rubriken Skönhet och stil (av-
snitt 6.1.10). 
 
6.1.1.5 Etiketten teknikrädsla och svårigheter med TV-tekniken  
Användningen av TV- och radioapparater bjuder inte på något hinder 
för deltagarna. Det är teknik som funnits länge i deras hem. Det som 
dock vållar en del problem är då kabel-TV kommer in i bilden. 
Emma kan inte ställa kanalerna själv utan får hjälp av barnen eller 
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barnbarnen att göra det. Hon har en önskan om att kunna göra det 
själv, men ger sig inte på sådant hon inte förstår. Erik sköter, med 
hjälp av handboken och i viss mån även med hjälp av personalen på 
inköpsstället, själv det mesta med inkoppling och inställning av TV-
tekniken. Han tycker att det går ganska bra men har haft problem just 
med att få i gång kabel-TV-boxen. Erik är intresserad av att koppla 
och ställa in sin teknik, vilket Emma däremot inte är. Hon menar att 
om man inte är intresserad och om tekniken fungerar relativt bra så 
rör man den inte. Hon är försiktig med saker hon inte vet hur de 
fungerar och upplever att denna inställning funnits hos henne länge. 
Emma känner att hon inte förstår hur den moderna tekniken fungerar, 
en känsla flera av hennes vänner också har, påpekar hon. Anna menar 
att man i hennes generation är uppfostrad till att vara mer noggrann 
och därför är mer försiktig eftersom rädslan att förstöra något finns 
där. Hon säger att äldre generationer är rädda för teknik, något hon 
menar beror på den explosionsartade teknikutvecklingen. Axel är 
också inne på att orsaken till rädslan är den snabba utvecklingen som 
leder till förändringar som tränger ut de gamla säkra systemen man 
tidigare förlitat sig på. Känslan är att det är bra som det är och att 
man inte vill att det ska ändras, tror Axel. Ett relaterat förhållande 
både Anna och Erik tar upp i sammanhanget är att det i deras gene-
ration oftast är männen som sköter tekniken, vilket kan göra att kvin-
nor känner sig osäkra om de blir ensamma med det ansvaret. Det är 
naturligt att man tycker att något är svårt när man inte konfronterats 
med det tidigare, menar Anna som själv hamnat i den situationen.  

Östlund (1996) menar att en vanligt förekommande uppfattning är 
att äldre människor i förhållande till yngre, är mindre kompetenta i 
att använda teknik och att de äldre är rädda för den. Min uppfattning 
är att det på ett plan är mycket en fråga om vilket intresse man har, 
något också Emma uttrycker. Är man intresserad av någon viss tek-
nik har man förmodligen större motivation att lära sig använda den. 
Ett ointresse eller avståndstagande som kan ha olika orsaker, kan av 
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yngre betraktare uppfattas som rädsla (se bl.a. Tornstam, 1998). Öst-
lund (1995) fann i sin studie att intresset hos de äldre för både teknik 
och nyheter, avtog med ett förändrat livsperspektiv som levnadsåren 
ger. Det handlade mest om att prioritera om sin tid och energi. 
Poängteras bör att de som deltog i Östlunds studie var alla över 80 år 
och att det enligt Berg (1996) är först vid den åldern man utsätts för 
åldersförändringar i större utsträckning. Östlund (1995) menar också 
att den erfarenhet och kunskap en äldre person har kring teknik, mar-
kant kan skilja sig från vad som behövs vid interaktionen med den 
nya tekniken, vilket förmodligen ger svårigheter vid användningen av 
den. Detta förhållande kan ses i det att Anna och Emma uttrycker att 
de båda är försiktiga i sin hantering med sådant de inte känner till och 
att det bottnar i en noggrannhet och rädsla att något ska gå sönder. 
Deras erfarenheter av teknik är kanske att den är känslig för felhante-
ring. Jag tror i vissa avseenden att äldre teknik var mer känslig för 
felhantering och att nyare teknik är mer ”förlåtande”, bara man kom-
mer på hur den fungerar. Ett exempel är hur skrivverktyg gått från 
bläckpenna, där felskrivningar inte alls gick att ändra, över blyerts 
och radergummi, till skrivmaskin och ordbehandlare där korrige-
ringsmöjligheterna i stort är obegränsade. Berg (1996) menar att äl-
dre människor uppvisar ett försiktigare beteende än yngre i olika 
situationer. Han ser flera möjliga orsaker till detta varav en är att ett 
sådant beteende kan vara generationsrelaterat, vilket delvis också kan 
vara en trolig förklaring till det teknikförhållande deltagarna i inne-
varande studie har. Östlund (1995) fann att deltagarna i hennes studie 
var positivt inställda till ny teknik och inte bör beskyllas för att vara 
rädda för den. Exempelvis är Emmas och Annas syn på köksteknik 
de har idag mycket positiv. Min tolkning är att kökstekniken har en 
historisk, sociokulturell förankring hos Emma och Anna, då de har 
följd och deltagit i dess utveckling på nära håll under många år. Även 
om mikrovågsugnen och stavmixern är ny teknik är det variationer på 
äldre redskap. Mycket av den nya hemtekniken (i alla fall kommu-
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nikations- och mediateknik) som idag produceras bygger på da-
torteknik, något som jag antar att många äldre saknar den historiska 
kopplingen till. Denna teknik upplevs sannolikt då som ny och inte 
som en variation på det gamla. Det ligger mycket i Axels uttalande 
om att han ser att rädslan finns i osäkerheten då det nya tränger ut det 
bekanta och säkra i vardagen. Denna rädsla är inte någon specifik 
teknikrädsla utan en allmänmänsklig rädsla för det okända. Etiketten 
teknikrädsla bör i dessa fall nyanseras. Det handlar nog i första hand 
om intresse, prioritering, strategi i kontakt med teknik och osäkerhet 
inför det okända. 
 
6.1.1.6 Övrigt 
Utanför teknikbruket ser alla deltagarna läsande av dagstidningar 
som en viktig del för att åtnjuta information och nöje. Också bokläs-
ande anses betydelsefullt, liksom korsordslösande. 
 
6.1.2 Umgänge 
Detta bruksvärde uppnås genom att teknik möjliggör sociala aktivite-
ter och därmed sociala upplevelser. Med under denna rubrik finns 
också parasocial interaktion som beskrivits i teorikapitlet (avsnitt 
2.4.1). 
 
6.1.2.1 Hemtelefon 
Det finns två övergripande former vad gäller deltagarnas nyttjande av 
telefonen i hemmet. Dels det sociala bruket som diskuteras under 
denna rubrik och dels det instrumentella bruket som inte har sociala 
värden som främsta syfte. Det senare behandlas under rubriken In-
strumentella kontakter (avsnitt 6.1.3). 

Det sociala bruket av telefon kan delas upp i två delar. Den ena 
delen är de sociala samtalen och den andra är samtalen som i viss 
mån är instrumentella i sin karaktär men där syftet är att planera 
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kommande sociala aktiviteter. Den sistnämnda samtalstypen är ofta 
kortare än de andra samtalen. Naturligtvis är telefonsamtal ofta en 
blandning av dessa två samtalstyper, men jag delar ändå upp dem för 
att tydliggöra de båda ändamålen.  

Alla deltagare använder den stationära hemtelefonen för båda 
ovannämnda syften. Typisk samtalspartner för det sociala samtalet är 
släkt och vänner som inte bor i närheten och som man inte träffar så 
ofta. Det kan också handla om att kontakta någon sjuk vän för en 
stunds socialt samtal. De tre deltagarna som har barn talar i stort sett 
dagligen med dessa i telefon. Annas son ringer upp varje dag, likaså 
har Emma daglig telefonkontakt med sina söner, men det är olika 
vem som ringer upp. Axel och Louise talar varje dag med den yngsta 
dottern, de talar då ofta om barnbarnen. Telefonsamtal med den älds-
ta dottern sker något mer sällan, ungefär en gång i veckan och ibland 
oftare. Ett telefonsamtal mellan barn och föräldrar kan präglas både 
av instrumentella och sociala inslag i högre utsträckning än då vänner 
samtalar. Detta dels därför att samtalen mellan de förstnämnda par-
terna sker så ofta (man vill höra hur läget är för dagen) och dels där-
för att den relation som släktskapet innebär, förmodligen gör att de 
har mer gemensamma aktiviteter av praktisk karaktär (hjälp med bil-
skjuts, passning av barnbarnen) att diskutera, än vad vänner har sins-
emellan. 

De samtal som har till syfte att underlätta planering av sociala akti-
viteter sker vanligen med vänner som bor i närheten. Det handlar ofta 
om att bestämma var och när man ska träffas och göra något till-
sammans. Emma och Erik har båda nummerpresentatör, en funktion 
Erik speciellt uttrycker uppskattning över. Han är mycket mån om att 
ringa upp samtal han missat då han inte varit hemma. 

Vad gäller hanteringen av hemtelefonerna är det inga problem. 
Emma som har en sladdlös telefon berättar att hon tycker det är myc-
ket bra att kunna ha med sig telefonen i hela lägenheten. I förhållande 
till hemtelefoner är mobiltelefoner en betydligt senare teknik. Mobil-
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telefon används av deltagarna i avsevärt mindre utsträckning och inte 
lika självklart som hemtelefonerna. 
 
6.1.2.2 Mobiltelefon 
Alla fyra deltagare har mobiltelefon, men använder dem i olika ut-
sträckning. Varken Anna, som fått sin mobiltelefon av sonen, eller 
Erik som köpt sin telefon själv, använder den för sociala samtal utan 
endast för samtal av instrumentell karaktär (se Instrumentella kon-
takter, avsnitt 6.1.3). Erik tror dock att om han vore yngre så skulle 
han nog använda mobiltelefonen även för sociala samtal. Emma har 
bara ringt två samtal med sin mobiltelefon. Hon fick den av sina 
söner för att kunna ringa eller bli nådd då hon är ute och reser eller 
gör något annat utanför hemmet. Jag uppfattar att syftet med Emmas 
mobiltelefon är både socialt och instrumentellt bruk, vilket kan ses 
som en förlängning av den telefonkontakt hon och sönerna dagligen 
har via den stationära hemtelefonen. Axel förefaller vara den av 
deltagarna som använder sin mobiltelefon mest. Han använder den i 
första hand för att nå folk men det händer att han tar emot samtal 
också. Det är oftast Louise och barnen som ringer till honom, men 
även någon släkting eller före detta arbetskamrat. När Axel själv 
ringer upp någon, använder han sin mobiltelefon i första hand för 
instrumentella samtal. De som ringer till Axel kan däremot ha sociala 
syften med samtalen och i och med att han kopplar hemtelefonen till 
mobiltelefonen då han och Louise inte är hemma, så kommer en del 
socialt präglade samtal in den vägen. Ingen av deltagarna använder 
SMS-funktionen på sina mobiltelefoner. Emma menar att det är för 
”pilligt” att trycka flera gånger på knapparna för att få fram olika 
bokstäver och även att ta bort bokstäver om det blir fel. Hon har inte 
tålamod med det. 

När Anna inte använder sin mobiltelefon har hon den i en låda i 
sovrummet. För att skydda den förvarar hon den i ett glasögonfodral. 
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Anna tycker att det skulle vara bra att ha ett lock för tangenterna för 
att undvika att någon av dem trycks ned av misstag då hon har tele-
fonen med sig i väskan. Hon vet att det finns tangentlås, men skulle 
ändå uppskatta ett sådant lock för säkerhets skull. Hon tycker också 
att det är för lätt att trycka på fel knappar då hon ska ringa eller göra 
något annat med telefonen. Anna uppger att hon endast använder te-
lefonen på ett grundläggande sätt. Sonen har hjälpt henne att i tele-
fonens minne lägga in några kortnummer som dels går till henne 
själv och dels till några grannar. Anna tycker att mobiltelefonen är 
lite tung att bära med sig och hon är rädd att den ska bli stulen när 
den är med. 

Även Emma uttrycker att hennes mobiltelefon är väl klumpig och 
att hon känner en del osäkerhet över hur tangentlåset fungerar. Hon 
känner en oro över risken att tangenterna trycks ned då hon har den i 
väskan och att någon rings upp utan att hon vet om det. Hon tycker 
också att det är besvärligt att ladda telefonen på grund av att det är 
svårt att avgöra i vilket hål i den som kontakten till laddaren ska 
stoppas in i. Hon vet inte hur hon får fram ett förprogrammerat tele-
fonnummer eller lägger in och justerar uppgifter i telefonen. Emma 
är normalt van vid att med hjälp av handböcker reda ut hur en teknisk 
sak fungerar, men hon tycker att handboken till mobiltelefonen är så 
dålig att hon inte ens vill titta i den. Den innehåller för mycket text 
och är svårläst. Hon har ännu inte fått någon lektion av sin son i hur 
telefonen fungerar. Emma tycker att de nya mobiltelefonerna är fan-
tastiskt fina men samtidigt vill hon inte köpa någon ny därför att hon 
inte är intresserad och tycker att det är en onödig utgift. Hon upplever 
inte att hon behöver en ny mobiltelefon. Utöver trasslet med sitt eget 
telefonbruk är hon irriterad över folk som pratar i mobiltelefon till 
exempel då de är ute på en turbussresa. Hon tycker att mobiltelefoner 
bör användas lite mer vid behov. 

Axel är den av deltagarna som haft mobiltelefon längst och använt 
den tekniken mest. Han använde mobiltelefon redan då han var yr-
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kesaktiv. Även han tycker att den modell han nu har är väl klumpig 
och kan tänka sig att så småningom köpa en ny mindre modell som 
passar bättre i fickan, vilket också barnen uppmuntrar honom att 
göra. Axel har lagt in en del kortnummer, han kan se vem som ringt 
om han missat ett samtal och han har programmerat in en telefon-
nummerbok, som han dock sällan använder. 

Erik är nöjd med sin telefon och om han skulle köpa en ny är det 
för att han är nyfiken på det nya som kommer. När han hade köpt sin 
telefon lärde han sig använda den under en vecka genom att noga läsa 
instruktionerna. Han har lagt in några kortnummer i telefonen. 
 
6.1.2.3 Sociala kontakter kring teknik 
Sociala aktiviteter kan också innebära att människor gör något till-
sammans kring någon teknik, exempelvis att spela datorspel, att få 
och ge hjälp då en apparat krånglar eller att få och ge en introduktion 
i hur någon teknik fungerar. Det är en social form som bland annat 
har identifierats av Arvola (2003), Holmlid (2002) och Livingstone 
(1992). Östlund (1999b) ser en generationsöverskridande funktion i 
datortekniken i det att föräldrar får hjälp av barnen med inköp eller 
vid problem med användningen. Bland deltagarna i Östlunds studie 
var det drygt hälften som tagit eget initiativ till att köpa en dator, i 
övriga fall var det barnen, barnbarnen eller före detta arbetsgivaren 
som bidragit till införskaffandet. 

I aktuell studie är det gemensamt för de tre deltagarna som har 
barn att de i mer eller mindre utsträckning får teknik av barnen, de får 
lärhjälp kring teknik och hjälp då något krånglar eller ska installeras. 
Att barnen förser sina föräldrar med teknik är speciellt påtagligt vad 
gäller Anna. Hon köper inte så mycket tekniska apparater själv, även 
om det någon gång händer. Det är oftast sonen som köper teknik till 
henne. Han har bland annat köpt en gräsklippare, mobiltelefonen, da-
torn och CD-spelaren till henne. Han hjälper henne också med instal-
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lation av nya tekniska apparater, ger introduktion om hur de fungerar 
och om något krånglar hjälper han till med det. 

Som nämnts ovan får Emma hjälp av barnen och barnbarnen att 
ställa in TV-kanalerna. Som också nämnts fick hon sin mobiltelefon 
av sönerna. Det händer också att de talar om teknik med varandra. 
Bland annat har sönerna och barnbarnen uttryckt att de tycker att 
Emma ska skaffa sig en dator. Ett exempel på hur sociala situationer 
kan vara att samlas kring någon teknik är de gånger Emma tittar på 
TV tillsammans med barnbarnen. Hon har Z-TV och MTV för barn-
barnens skull. Dock tittar hon inte på TV tillsammans med någon 
annan. Då man träffar vänner ska inte TVn vara på, menar Emma, då 
ska man prata med varandra. 

Axel brukar ibland tala med sina barn och en av svärsönerna om 
datorer och datortillämpningar. Han har köpt en dator av svärsonen 
som också har hjälpt honom att installera och komma i gång med an-
vändningen av den (jag återkommer till detta ämne under rubriken 
Intresse, avsnitt 6.1.9). Från svärsonen har Axel också fått en del pro-
gram, liksom av en svåger. Även barnbarnen tar del av Axels dator i 
det att de ibland använder den för lekbetonade aktiviteter. Svärsonen 
har också hjälpt till att köpa och installera Axels och Louises CD-
spelare. 

Axel och Louise tittar relativt mycket på sportsändningar i TV. 
Eftersom det är ett gemensamt intresse de får utlopp för tillsammans 
kan det betraktas som en social aktivitet där tekniken är bidragande. 
En annan social aktivitet kopplad till bruket av teknik i hemmet är då 
Axel och Louise lagar mat tillsammans med sina barn. Det är inte 
ofta de gör det men det händer. Däremot lagar de inte mat tillsam-
mans med några andra på detta sätt. Det gör inte heller Anna som 
menar att det inte är så vanligt i hennes generation. När hon har gäs-
ter vill hon att maten ska vara klar så att de kan umgås på annat sätt. 

Även Erik diskuterar ibland teknik, men med vännerna. De kan 
exempelvis samtala kring något teknikprogram de sett på TV. Erik 
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har, till en god kvinnlig bekant, lånat ut några filmer han spelat in. På 
detta sätt fungerar TV och video som bränsle i sociala situationer. 
Erik har tidigare deltagit i några datorkurser för pensionärer vilket 
också kan betraktas som ett socialt sammanhang där teknik ingår. 
Varken Emma eller Axel och Louise köper vanligen CD-skivor 
själva. De brukar i stället önska sig det som julklapp eller födelse-
dagspresent av sina barn. Anna lånar CD-skivor av sin son. 

Annas bil är en annan teknik som bidrar till sociala kontakter. Hon 
och vännerna tycker om att ta turer med den. Ibland hjälper Anna 
också sina vänner med skjuts, då de själva inte har bil. Emma tycker 
också om att resa och gör olika turistturer. Ibland gör hon bilturer 
med sin väninna som har bil och hon åker gärna också på längre resor 
med flyg eller med turbuss. Erik åker gärna med på olika arrangerade 
bussturer. 
 
6.1.2.4 Radio och TV som sällskap 
En intressant sak med deltagarnas TV- och radiovanor är att Anna 
liksom Erik och Emma talar om att de upplever ett slags sällskap i att 
se och lyssna på TV- och radiosändningar. Erik säger att han hatar 
när det är tyst och att radion står på hela dagarna antingen han lyssnar 
eller inte. Han säger också att han fick mer behov av en video när han 
blev ensam. Emma menar att TV och video är omistligt för henne 
och att titta på TV-program eller videofilmer ofta innebär ett sällskap 
för henne. Även radion i köket fungerar ibland som sällskap för 
Emma. Axel upplever inte själv att TV ger sällskap, men menar att 
TV kan vara ett sällskap för äldre människor. Att döma av deltagar-
nas utsagor är förmodligen sällskapsbehov ett av skälen till deras 
konsumtion av TV- och radiomedia. Företeelsen kan vara ett uttryck 
för det Nordlund (1996) benämner parasocial interaktion, något som 
både Livingstone (1992) och Östlund (1995) funnit empiri för. 
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6.1.3 Instrumentella kontakter 
Jag skiljer mellan instrumentella kontakter och kontakter av social 
karaktär, väl medveten om att många instrumentella kontakter också 
har sociala funktioner. Det jag kallar för instrumentella kontakter kan 
vara kontakter med olika hälsoinrättningar, kommersiella etablisse-
mang, myndigheter och andra institutioner som krävs för ett funge-
rande dagligt liv. 

Förutom att Anna, Erik och Axel använder hemtelefonen för so-
ciala kontakter berättar de att de också använder den till samtal av 
mer instrumentell karaktär. Anna exemplifierar det med att hon kan 
behöva ringa någon hantverkare då något ska utföras i hemmet, Axel 
med att det kan handla om att han behöver en upplysning av något 
slag. Erik uttrycker att han inte ringer en massa okynnessamtal och 
att han inte tillhör långpratarna. Skälet till att Emma inte nämnts i 
detta sammanhang är att det instrumentella bruket av hemtelefonen 
inte har kommit fram och behandlats under den relativt öppna under-
sökningsform som studien har haft. Dock kan det antas att också Em-
ma använder sin hemtelefon för den typen av samtal. 

Gällande mobiltelefonbruket så tar Anna sällan emot samtal eller 
ringer på sin mobiltelefon. Den är till för eventuella behov av instru-
mentella samtal om något skulle hända då hon är ute och rör på sig 
och behöver hjälp av något slag. Erik har sin mobiltelefon uteslu-
tande för kontakter av instrumentell karaktär. Han har lämnat ut num-
ret endast till ett fåtal personer och har den sällan påslagen. Även 
Axel och Emma använder sina mobiltelefoner för instrumentella 
samtal, dock inte lika uteslutande som Anna och Erik, då de först-
nämnda använder telefonerna också med sociala syften. Det instru-
mentella bruket av mobiltelefoner återkommer under bruksvärdet 
Trygghet (nästa avsnitt). 
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6.1.4 Trygghet 
För alla deltagarna är mobiltelefonbruket i mer eller mindre utsträck-
ning kopplat till en känsla av trygghet. Anna har haft sin mobiltelefon 
i ett par år nu och även om hon undantagsvis tar emot samtal eller 
ringer på den har hon den med sig nästan varje gång hon rör sig 
utanför hemmet. Detta för att hon ska kunna kalla på hjälp om något 
händer, till exempel en olycka av något slag. Anna upplever att det är 
tryggt att ha mobiltelefonen till hands. Också Axel upplever trygghet 
av att ha mobiltelefonen med sig då han och Louise är ute och rör på 
sig, exempelvis går i skogen, tar bilen till fritidshuset eller någon an-
nanstans. Han menar att ju äldre man blir, desto större är risken att 
det händer något man inte klarar ut själv, och att det känns bra att 
veta att man kan ringa efter hjälp om något inträffar. Även Erik tar 
med sig telefonen då han är utanför hemmet av skälet att han ska 
kunna få tag på hjälp om något inträffar. Erik tycker att det känns 
tryggt att ha den möjligheten. Hans lungsjukdom blir ibland värre, 
vilket gör att han då kan behöva hjälp. Han kallar mobiltelefonen för 
en livlina. Men även om han tycker att det känns tryggt att ha den 
med sig, känner han inte olust om han någon gång skulle glömma 
den. Erik brukar också ha sin mobiltelefon till hands bredvid sängen 
då han sover. Han har ännu inte behövt göra det, men om han känner 
sig dålig kan han snabbt ringa SOS-numret. Ett tillfälle då han an-
vände mobiltelefonen mycket var då han var på en semesterort utom-
lands och blev sjuk. Då använde han telefonen för olika samtal till 
Sverige. Han menar att den då var oersättlig för honom. 

Emma, som har fått sin mobiltelefon av sönerna för att hon ska 
kunna ringa upp och bli nådd av dem då hon är ute och reser eller 
inte är hemma av någon annan anledning, tror att sönerna på det sätt-
et upplever trygghet då de kan ha ”lite koll” på henne. Och det är nog 
i första hand de som upplever trygghet med att hon har mobiltele-
fonen med sig. Själv tycker hon mer att det är en praktisk lösning, 
även om telefonen är lite klumpig att bära på. 
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En annan sak Axel har ordnat för sig, och kallar trygghet, är att 
han har ett kreditkort för oförutsedda kostnader. Han kallar det för en 
planerad trygghet. Han föredrar dock kontant betalning och har aldrig 
använt kortet. Även Erik, Emma och Anna har kort de kan betala 
med men nämner det inte i samband med trygghet (se bruksvärdet 
Effektivitet, avsnitt 6.1.7).  
 
6.1.5 Identifikation och lämplighet 
Det symboliska bruket11 av ting syftar till vad som passar sig i olika 
sociala situationer och sammanhang (Paulsson & Paulsson, 1957). 
Ens självbild speglas bland annat i valet av livsstil och produkter 
(Svedberg, 1997). Genom att äga och använda viss teknik, visa en 
uppfattning om vad man anser som lämpligt, så bidrar tekniken till 
den identifikation en människa signalerar. Identifikation och lämplig-
het är de bruksvärden som behandlas under denna rubrik. 

Anna tycker att hon själv inte har så mycket teknik i sitt hem och 
menar att hon aldrig upplevt någon statuskänsla av att äga teknik. 
Sonen förser henne med en hel del modern teknik som mobiltelefon, 
CD-spelare, dator, saker hon inte på eget initiativ skulle köpa. Inte 
heller Erik och Axel säger sig uppleva status i ägandet av tekniska 
saker och de skulle inte köpa mer teknik om de haft tillgång till mer 
pengar. Erik struntar oftast i vilket märke en produkt har då han ska 
köpa den. Men han är noga med kvaliteten och är beredd att betala 
extra för det. Erik säger själv att han var sen med att köpa mobiltele-
fon. Han är nöjd med den modell han har och om han skulle köpa en 
ny är det för att han är nyfiken på de nya modellerna, men han tycker 
inte att han har behov av en ny mobiltelefon. Inte heller har ägandet 
av bilar varit statusförknippat, menar Erik. Det viktiga för Axel när 
han köper någon teknisk sak är att den erbjuder de funktioner han 
                                              
11 Egentligen betecknar Paulsson och Paulsson (1957) detta som socialt bruk – men jag 
använder begreppet symboliskt bruk i stället enligt omdefinition i avsnitt 2.4.2. 
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söker och att den inte är för dyr. Axel tror att äldre personer tänker 
till flera gånger innan de köper något, medan yngre personer kanske 
bara måste ha en grej. Men Axel menar att det naturligtvis också är 
en läggningsfråga. Själv köper han inte något bara för att det är en 
kul pryl. En sak Axel upplever status i att äga är den guldklocka han 
fick efter 25 års anställning inom samma företag. Inte därför att den 
är av guld och vacker utan för den hedersbetygelse den innebär. Det 
är en riktig statuspryl för Axel som tycker att det är roligt att visa upp 
den. Ägandet av bilar har för Axel inte inneburit statusupplevelser. 
Han har inte sökt efter statusmärken utan valet av bilar har letts av att 
de ska fungera i yrket och fungera ekonomiskt. Den bil Axel och 
Louise äger idag har de valt därför att den passar deras behov. Där-
emot tycker Axel att det kan ligga status i att ha en bil som fungerar 
bra därför att man som ägare vårdar den och ser till att den är snygg. 

Det ligger inte heller för Emma att sträva efter status genom att 
äga teknik, hennes familj har nog aldrig tänkt så, menar hon. Dock 
snubblar Emma över ordet status när hon talar om de många porslins-
saker hon samlar på och har i vardagsrummet, flera av kända svenska 
märken. När det gäller teknik är det funktionerna som är viktiga för 
Emma, det får inte bli för dyrt heller. Emma känner sig inte tvingad 
att hänga med, köpa teknik eller lära sig det nya. Hon menar att hon 
aldrig har varit intresserad av att hänga med för andras skull, utan 
följer sina egna behov. Hon köper inte något bara för att hon ska ha 
en viss pryl, utan köper bara sådant hon är i behov av. Hon menar att 
hon nog inte påverkas av andras åsikter så mycket och att hon gärna 
vill bilda sig en egen uppfattning om det hon ska köpa. Men rekom-
menderas Emma, av en kunnig person, att köpa en modell som är lite 
dyrare, men bättre, så gör hon det. När det gäller lite dyrare saker för-
söker Emma hålla sig till kända märken. Det känns tryggare så. 

Emmas barn och barnbarn tycker att Emma ska skaffa sig en dator. 
Visst tycker hon att datorer är fantastiska, men hon tycker inte att hon 
behöver någon och att hon är för gammal för att skaffa en nu. Hon 
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menar att alla ungar kan hantera datorer idag. Men om hon fick en 
dator skulle hon ta emot den och gå en kurs i hur man använder den. 
Erik tycker att han borde ha ett arbetsrum för att få plats med en dator 
i lägenheten. Han säger också att han kanske är för gammal för att 
skaffa dator, men samtidigt tycker han att det är fel att säga så. Skulle 
han få en dator då skulle han ta emot den och lära sig hur man 
använder den och leka med den. Dock går han inte och köper en 
dator själv. Erik anser att han inte har behov av någon dator idag.  

Generellt tycks ingen av deltagarna använda sig av teknik som sta-
tussymboler och det är måttfullhet som gäller i konsumtion av tek-
niska saker. Detta kan tyda på att deltagarna inte utnyttjar teknikens 
symboliska funktion med syftet att avvika från det sociala samman-
hanget, det som Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton (1981) be-
nämner differentiering. Ett exempel på differentiering kan vara att 
köpa den senaste och mest tekniskt avancerade mobiltelefonen för att 
sticka ut och märkas i omgivningen. Deltagarna i aktuell studie visar 
inte tecken på ett sådant beteende. Det motsatta sättet att använda 
teknik på, i detta avseende, är enligt Csikszentmihalyi och Rochberg-
Halton att den uttrycker samhörighet och likhet med det sociala sam-
manhanget. De fann i en studie att det speciellt var äldre och kvinnor 
som uttryckte samhörighet med hjälp av tekniken, medan yngre per-
soner och män i högre grad utnyttjade tekniken för differentiering. 
Deltagarna i innevarande studie tycks i mindre grad nyttja teknikens 
differentierande funktion än den som uttrycker samhörighet och lik-
het. Men i hur hög grad samhörigheten uttrycks är svårt att veta med 
aktuell studie som grund. 

Att behovet av att äga teknik och de eventuella symboliska värden 
det för med sig (som upplevelse av status), inte är så stort hos äldre 
människor kan också skönjas i en annan upptäckt som Csikszentmi-
halyi och Rochberg-Halton gjort. De fann att de saker äldre männis-
kor uppskattade mest i sina hem var sådant som gav kontemplation 
och påminde om relationer och händelser. Saker som påminde om 
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tidigare generationer. I Olbys (1997) studie uppgav de äldre att ägo-
delar betydde allt mindre och att pågående och tidigare relationer 
blev allt viktigare med åren. Även det stämmer in på min tolkning att 
teknikens symbolbärande funktion i förhållande till det sociala sam-
manhanget har mindre betydelse för äldre människor än för yngre. 
Samtidigt kan detta vara generationsrelaterat (Berg, 1996; Östlund, 
1999a). 

 
6.1.6 Handlingsfrihet 
Detta bruksvärde handlar om möjligheten att fysiskt förflytta sig be-
roende på olika önskemål och behov. En alternativ benämning skulle 
kunna vara rörelsefrihet som enligt mitt synsätt är en underkategori 
till handlingsfrihet. Emellertid finner jag begreppet rörelsefrihet för-
knippat med förmågan att röra på kroppens olika delar. Det mer 
generella begreppet handlingsfrihet betecknar bättre det aktuella vär-
det som i huvudsak innebär att kunna förflytta sig mellan olika geo-
grafiska platser. 

Anna och Axel är båda bilägare. För Anna ger bilen henne möjlig-
het att ta sig och sina vänner till andra platser för nytta och nöje. 
Bland annat gör Anna sina större matvaruinköp på annan ort, vilket 
underlättas genom att hon kan ta bilen. Vintertid använder hon bilen 
mer sällan. Axel och Louise tillbringar mycket tid i sitt fritidshus un-
der sommarhalvåret. Tidigt på våren är det inte ovanligt att de är där 
dagtid och sover i lägenheten över natten. Här är bilen betydelsefull 
för deras transporter. Varken Erik eller Emma är längre bilägare. Erik 
är därför beroende av kollektivtrafik, men upplever inga problem 
med det då han har en busshållplats på nära håll. Om Emma behöver 
ta sig någonstans åker hon också med kollektivtrafiken, men cyklar 
och går också. Det händer ibland att Emma och en väninna, som har 
bil, tar en sväng med den. Emma åker också gärna på längre resor 
med turbuss eller flyg. 
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Hissen är livsviktig för Erik. Han blir mycket trött av att gå i trap-
por och skulle inte kunna bo kvar i lägenheten utan hissen. Eftersom 
tvättstugan är placerad i källaren är han helt beroende av hissen när 
han ska tvätta. I Axels och Louises hus saknas det hiss och det är 
möjligt att de så småningom kommer att behöva hiss av hälsoskäl. 
Men eftersom det bara är tre våningar behöver inte husägaren sätta in 
någon hiss. Detta kan betyda att de måste flytta om behovet uppstår.  
 
6.1.7 Effektivitet 
Detta bruksvärde omfattar både resurseffektivitet och måluppfyllelse. 
Måluppfyllelse innebär att nå ett uppsatt mål, exempelvis rena kläder. 
Rena kläder betraktas här som ett värde. Med resurseffektivitet me-
nas att nå värdet på ett resurssnålt sätt i termer av ansträngning, tid, 
besvär eller pengar. Resurseffektivitet kan exemplifieras med att det 
ska gå att hantera tvätt och tvättmaskin så att värdet rena kläder en-
kelt och smidigt kan uppnås. 
 
6.1.7.1 Kök 
Anna tycker om att laga mat, hon har alltid ägnat sig åt det och har ett 
välutrustat kök. Hon talar mycket om hur tekniken i köket har ut-
vecklats och hur mycket hon uppskattar dessa hjälpmedel. Hon jäm-
för med den tiden då hon var ung och inte hade frys och lade ner 
mycket tid på att konservera mat. Det är enklare med köksarbetet 
idag, menar hon. Till exempel gör diskmaskinen att Anna slipper 
mycket av det tråkiga diskarbetet. Mikrovågsugnen, hon haft i unge-
fär sex år nu, är utmärkt för ett enpersonshushåll att värma upp por-
tioner av mat i. På liknande sätt berättar hon om hur mycket lättare 
det är idag att tvätta, jämfört med tidigare. Hon kan här jämföra med 
hur hon som nygift, de första åren, skrubbade tvätten mot tvättbräde. 
Nu har hon tvättmaskin, tumlare och mangel i källaren. Här har hon 
också en symaskin på vilken hon syr och lagar kläder. 
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Erik lagar oftast lättlagad mat hemma. Han har inte längre någon 
mikrovågsugn då han inte tycker att det smakar bra med den typen av 
uppvärmd mat. Erik upplever inte heller att han har behov av någon 
diskmaskin. Tvättstugan som Erik nyttjar ligger i källaren. Den har 
stor kapacitet och det är inga svårigheter att få tvättider då Erik som 
pensionär kan tvätta dagtid. 

Axel tycker att deras kök är praktiskt. Här finns bland annat en 
mikrovågsugn de använder för uppvärmning och för att tina mat med. 
De lagar inte mat i den som döttrarna gör. Axel menar att mikrovågs-
ugnen hör ihop med modern mat. I köket har de också en matbere-
dare och en degblandare, vilka används ofta och står framme på en 
bänk. De har ingen diskmaskin. För det mesta sköter Louise 
matlagningen och Axel assisterar och diskar. I badrummet har Axel 
och Louise sin tvättmaskin och ett torkskåp. Axel tycker att det är 
bekvämt att ha dessa apparater så nära. Man kan tvätta oftare och 
slipper på det sättet ha en massa kläder i en tvättkorg. 

Emma har en hel del köksmaskiner. Maken köpte mycket utrust-
ning som kunde underlätta jobbet i hemmet. Emma tycker att det är 
bra att ha teknik som gör jobbet när man blir äldre och kanske får ont 
i armar och händer. Vissa av apparaterna hon använder ofta står 
framme på bänkarna, medan andra förvaras i köksskåpen. Emma 
tycker att tvättmaskin och frys är underbara uppfinningar. Mikrovåg-
sugnen är också en fin uppfinning menar hon och önskar att hon hade 
haft en tidigare i alla år då hon kom hem från jobbet och skulle laga 
mat. Men maken köpte ändå mikrovågsugn tidigt till hemmet. Emma 
har ingen diskmaskin och tycker heller inte att hon behöver det. Det 
blir så lite disk när man är ensam i hushållet, menar hon. Däremot har 
hon en tvättmaskin i köket som också fungerar som torktumlare. Förr 
tyckte Emma om att laga mat och baka, men idag lagar hon det som 
är mest praktiskt. Hon är verkligen nöjd med sitt kök, som hon själv 
planerat och låtit bygga om.  
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6.1.7.2 Trädgård 
Annas trädgård kräver skötsel, en syssla som också är hennes intres-
se. Hon sköter mycket av det själv. Till sin hjälp har hon olika typer 
av tekniska apparater. Hon har bland annat en gräsklippare, en röjsåg 
för gräs- och buskklippning. Hon har också en högtrycksspruta som 
hon exempelvis använder för att ta bort mossa från stenplattor i träd-
gården. Också bilen måste skötas om men det är ett roligt arbete, tyc-
ker Anna. Till detta har hon en del verktyg i garaget. Hon har också 
verktyg för ett visst underhåll som huset kräver. Även Axel utför 
trädgårdsarbete. Det är hans stora intresse. Han ägnar sig också åt 
snickeriarbete och underhåll av fritidshuset. Han har mycket verktyg 
och redskap för detta ändamål. 
 
6.1.7.3 Betalningsmedel 
Studiens deltagare har olika typer av kredit-, automat- och betalkort. 
Erik har ett kort som fungerar både som bankautomatkort och kredit-
kort han kan betala med både i Sverige och utomlands. Han använder 
det mycket, inte bara utomlands. Erik tycker att det i många affärer är 
bekvämt ordnat med korthanteringen. Bara att slå in en kod så syns 
det direkt om det finns pengar. Emma har ett bankomatkort vilket 
hon tycker är mycket praktiskt eftersom hon då slipper gå omkring 
med stora summor pengar på sig. Det fungerar också som betalkort 
hon kan använda i Sverige och utomlands. Men hon har ingen kredit 
på det, för hon vill betala sina saker kontant. Hon har också ICA-kort 
där hon sätter in pengar varje månad. Anna har ett bankomatkort och 
ett kreditkort, men handlar mest med kontanta medel förutom när det 
gäller matvaror, då hon använder sitt ICA-kort hon sätter in pengar 
på. Hon tycker liksom Emma att det är skönt att slippa ha kontanter 
på sig. Då Anna tankar bilen betalar hon med kort, medan Axel före-
drar att betala bensinen kontant. Axel har också ett kreditkort men 
har aldrig använt det då han endast ser det som en trygghet vid even-
tuella oförutsedda händelser (se bruksvärdet Trygghet, avsnitt 6.1.4). 
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Erik menar att folk är lite rädda för att ha kort då det blir krångligt 
om man blir av med dem. Men han har inte själv haft några problem 
med det. 
 
6.1.7.4 Övrigt 
Emma har en elektrisk skrivmaskin hon använder till det mesta hon 
skriver, som fakturor, räkningar, brev, kort och alla kuvert till julkor-
ten. Hon skriver med fingersättning. Emma kallar skrivmaskinen för 
sin lilla hjälpreda i dataåldern. 

 
6.1.8 Nostalgi 
Nostalgiska kopplingar till ting i hemmet är något alla deltagarna 
upplever. Anna har många saker i sitt hem som funnits med i släkten 
sedan lång tid tillbaka. De är förknippade med människor och min-
nen. Det är exempelvis möbler, porslin och tavlor. Dessa saker be-
tyder mycket för Anna på det nostalgiska planet. Hon upplever en 
trygghetskänsla av att ha dem omkring sig. Så är det också med mo-
raklockan som står i hallen. Hon tycker det är hemtrevligt och bekant 
att höra dess ljud. En annan gammal teknisk sak Anna uppskattar på 
samma sätt, är den gamla kaffekvarnen i trä hon har i köket. Hon 
tycker mycket om att se på den och röra vid den. Den påminner hen-
ne om ”de gamla” som använde den. Erik har flera möbler som fun-
nits i familjen länge, och de ger honom nostalgikänslor. Också tavlor 
med motiv från resor han och hustrun gjorde tillsammans har nos-
talgivärde för Erik, som upplever att nostalgi blir mer och mer värt 
för honom med tiden. Axel och Louise har knappast någon teknik alls 
i vardagsrummet. Men där hänger en gammal väggklocka från början 
av 1900-talet, som Axels far hade med sig till hemmet då han och 
Axels mor gifte sig. Klockan har ett nostalgivärde för Axel. Han och 
Louise har en del annat som också skänker dem nostalgikänslor, men 
som Axel menar inte är värda mycket i pengar. Ett exempel är de kaf-
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fekannor de samlar på. Emma har en hel del porslinssaker i sitt var-
dagsrum. Flera av sakerna är ärvda. Det är saker Emma har en per-
sonlig koppling till och känner nostalgiskt för. 

Jag sätter en del av det deltagarna uttrycker, för de nostalgiför-
knippade föremålen, i samband med Csikszentmihalyis och Roch-
berg-Haltons (1981) resultat jag nämnt ovan. Då syftar jag på under-
sökningen om vilka föremål olika åldersgrupper mest uppskattade i 
hemmet. De äldsta deltagarna tyckte om sådana föremål som påmin-
de om relationer, händelser och upplevelser. Det är saker som 
överbryggar generationer. Csikszentmihalyi och Rochberg-Halton 
antog att minnen som dessa föremål ger, har en självbevarande funk-
tion för äldre människor. Gamla minnen aktiveras och återskapas, er-
farenheter som tidigare var självdefinierande. Det talar för att den här 
typen av föremål har en mycket stor betydelse för äldre människor. 
Jag antar att det i viss mån handlar om nostalgiska känslor. Del-
tagarna i min studie uttrycker att nostalgi är betydelsefullt för dem, i 
något fall till och med mer betydelsefullt än tidigare. Enligt Johan-
nisson (2001) är nostalgi viktigt för människor vid livets olika över-
gångsfaser, barn till pubertet, från ung till vuxen till att bli gammal, 
vid personliga kristillstånd eller då en snabb utveckling förändrar och 
moderniserar ens omgivning. Jag har tidigare, under rubriken Åtnjuta 
information och nöje (avsnitt 6.1.1.5), varit inne på hur ny teknik 
upplevs av studiens deltagare. Bland annat hur de upplever att gamla 
trygga system trängs ut av ny teknik som känns otrygg. Det finns skäl 
att tro att denna känsla är vanligare bland äldre personer än hos yng-
re. Skäl som förändrade livsperspektiv, föråldrad erfarenhet och kun-
skap om teknik (Östlund, 1995). Detta kan tyda på att nostalgi blir 
mer viktigt för äldre människor just på grund av att de, av olika skäl, 
inte hänger med i moderniseringen. Men också som en följd av över-
gången till att bli gammal. 
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6.1.9 Intresse 
Under denna rubrik behandlas det bruksvärde som innebär att få ut-
lopp för sina intressen. Några av intressena utövas med hjälp av 
teknik, medan andra, som inte kräver någon teknik, kanske kan ut-
vecklas i en teknikbaserad variant. 

Alla deltagare är intresserade av att läsa böcker och tidningar. 
Både Anna och Emma är med i bokcirklar. Erik, Axel och Emma 
talar om att de löser korsord. Erik gör det gärna tillsammans med sin 
vän Sven. Titta på TV kan för alla fyra deltagarna i viss mån ses som 
ett intresse. Emma spelar bridge organiserat och även andra kortspel 
med vänner. Under sina resor fotograferar Emma gärna och mycket. 
Ibland när Emma är ute och reser skriver hon resedagbok som hon 
tycker är roligt att ha när hon kommer hem och tittar på korten, då 
detaljerna finns att hämta där. Hon är osäker på om det blir rätt när 
hon ska sätta in filmrullar. Hon tycker inte om det krånglet. En gång 
blev det helt fel och inga motiv fastnade på rullen. Hon tänker att hon 
kanske någon gång ska köpa en kamera som man laddar med en 
skiva i stället för filmrulle. 

Som redan tagits upp ovan, under bruksvärdet Effektivitet (avsnitt 
6.1.7), är både Anna och Axel intresserade av trädgårdsskötsel och 
har för det ändamålet en hel del teknik. 

Som också nämnts tidigare har Axel en dator han köpt av sin svär-
son. Han känner inte direkt något sug efter att lära sig mer om hur 
den fungerar, men eftersom han nu har en så använder han den som 
ett fritidsnöje i första hand. Han använder datorn runt två gånger i 
veckan, men mer sällan under sommaren. Axel tycker att det är in-
tressant att lära sig hur man använder vissa program. Han har fått 
hjälp av svärsonen att komma i gång och han har också köpt några 
handböcker han läser i. Axel har också två datorbaserade uppslags-
verk han använder ibland. Han är speciellt intresserad av de kartor 
som finns i uppslagsverken, i vilka han kan slå upp och läsa om orter 
han varit på då han reste i jobbet. Emellertid är det främst för ordbe-
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handling han använder datorn. Bland annat skriver han protokoll för 
den stugförening han är sekreterare i. Men hade han inte haft datorn 
hade han gjort det på sin elektriska skrivmaskin. Axel använde skriv-
maskin i yrket och är därför van vid det. Under de sista yrkesverk-
samma åren hade han också en dator han använde för kalkylering och 
att skriva på. Han gick därför en datorkurs under den tiden. Om inte 
svärsonen erbjudit Axel att köpa datorn hade han nog inte skaffat nå-
gon. Så viktigt är det inte. 

Avgörande för att Axel har en dator idag är alltså ”påtryckningen” 
från barn (svärson), vilket enligt Östlund (1999b) tycks vara vanligt, 
liksom hjälp från barnen med installation och användning. Den so-
ciala aspekten på detta har jag diskuterat under rubriken Umgänge 
(avsnitt 6.1.2). 

 
6.1.10 Skönhet och stil 
När Anna själv köper teknik till hemmet tänker hon ibland på hur den 
ser ut. Hon tycker att modern design kan vara mycket vacker, men att 
gamla saker ofta har en viss charm. Hon menar att moraklockan är 
vacker, men tror att det i första hand beror på de nostalgikänslor hon 
har för den. Anna tycker exempelvis också att lampkronan i matrum-
met och matsilvret är vackra ting. Erik menar att det naturligtvis är 
viktigt att teknik ska vara enkel att använda, men han tycker också att 
det ska vara snygga grejer. Teknik får inte se för otymplig ut, den ska 
vara smidig och estetiskt tilltalande, anser han. Om det finns två sa-
ker som gör samma sak tar han den som ser bäst ut. Axel menar att 
teknik kan vara vacker, men ser det då i ett utvecklingsperspektiv, 
exempelvis hur en stor klumpig dator idag ersatts av en liten miniräk-
nare som klarar av att utföra samma operationer. 

Skönhet i deltagarnas vardag handlar mycket om att de tycker att 
möbler, tavlor, vissa porslinssaker, miljöer och liknade objekt är este-
tiskt tilltalande. Estetiska aspekter på teknik i hemmet är, som jag 
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uppfattar det i första hand, att sakerna ska passa in i stilen som den 
övriga miljön har. Emma menar att ett stilrent kök kan vara vackert, 
om man med teknik kan mena utrustning i ett kök, tillägger hon. Fler 
tecken på estetik och enhetlig stil är de exempel deltagarna ger på så-
dant de inte tycker passar i deras respektive hem. Axel och Louise 
ger exempel på en teknisk sak de äger och som de inte uppskattar fär-
gen på. Det är en stavmixer de fått i present. Den är mycket färgglad 
och Axel menar att de nog inte hade valt den färgen om de köpt en 
själva. Han säger det inte, men jag tolkar det som att det är fråga om 
att den inte passar in i stilen på köket i övrigt. Anna har två exempel 
på saker hon inte tycker passar in. Det ena är en vattenkokare hon har 
fått i present. Hon tycker att den är mycket praktisk, men om hon 
köpt en själv hade hon inte valt en med en gulgrön färg som denna, 
för den färgen passar dåligt in i köket i övrigt, menar hon. Ett annat 
exempel är en, som hon säger, ful väggklocka som hänger mitt emot 
sängen. Hon har den där därför att den är så tydlig att hon även på 
natten kan se bra vad klockan är. Det är den svarta ramen runt 
urtavlan som ger bra kontrast mot väggen. Den är praktisk för att den 
är tydlig, men ful för att den inte passar in i rummet och i huset i 
övrigt, menar Anna. 

Den estetiska aspekten i att passa in kan också utläsas i Annas re-
sonemang kring placering av CD-spelare. Hon tycker om att lyssna 
på musik och sitter gärna i soffan i arbetsrummet och lyssnar på nå-
gon vacker klassisk musik. Hon kan ibland tycka att det skulle vara 
trevligt att lyssna till musik även i vardagsrummet. Men hon tycker 
att det inte skulle passa så bra att ha en CD-spelare där. Om hon 
skulle ha en CD-spelare i vardagsrummet vill hon att den ska vara 
placerad så att den inte syns. Det är tydligt att de övriga deltagarna, i 
jämförelse med äldre LP-spelare, uppskattar sina CD-spelare bland 
annat just för det lilla formatet dessa apparater har. Erik hade en stor 
LP-spelare då han bodde i villa. Men han tyckte att den var för stor 
för lägenheten och menar att det nu räcker med en liten. Även Axel 
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och Louise hade en LP-spelare innan de skaffade CD-spelaren. Axel 
tycker att LP-spelaren var enormt stor och att det är otroligt praktiskt 
med det här lilla CD-formatet, både vad gäller skivor och spelare. 
Inte heller Emma har kvar sin LP-anläggning. Den var för stor och 
hon tyckte inte att hon hade plats för den i lägenheten. Till viss del 
handlar det om estetiska värden, men naturligtvis också om att vinna 
utrymme och bättre hanterbarhet med de mindre apparaterna. 

Också TV-apparaterna omtalas i någon mån i estetiska termer. 
Emma kände aversion mot den TV hon och maken hade tidigare. Det 
var en jättestor TV, menar hon. Hon kunde inte med den, medan ma-
ken tyckte den var bra. Hon vet inte riktigt varför hon ogillade den 
stora TVn så mycket, men har nu i alla fall en mindre modell som 
hon trivs med. Erik tycker att det är väl stor ruta på den TV han har 
idag, men menar att den ändå passar bra. Han köpte den därför att det 
var ett specialpris på den. Axel beskriver den TV han och Louise 
köpte 1958 som präktig, ett uttryck som skulle kunna kopplas till 
estetik i detta sammanhang. 

När det gäller mobiltelefoner omtalar Axel sin telefon som en klu-
mp och påpekar att han så småningom vill skaffa sig en mindre tele-
fon som lättare går ner i fickan. Anna upplever att hennes mobiltele-
fon är något för tung att bära omkring på. Emma säger att om hon 
hade haft intresse kunde hon skaffas sig en behändigare modell. Hon 
tycker att de nya telefonerna är fantastiskt fina. Begreppen ”klump”, 
”lite tung” och ”behändigare” är förmodligen i första hand en fråga 
om vikt och omfång, men det ligger också estetiska aspekter i dessa 
termer. Att något är elegant kan kopplas till skönhet. Det går sanno-
likt inte att finna en mobiltelefon som samtidigt kan beskrivas som 
klumpig och elegant. Två adjektiv som inte är direkta motsatsord 
men som båda relaterar till estetiska värden. 
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6.1.11 Ouppfyllda bruksvärden 
Här diskuteras värden som ännu inte uppfyllts av något bruk, men 
som deltagarna känner behov av eller har önskemål om. Att värdet är 
ouppfyllt kan bero på att det av någon anledning inte finns någon 
lämplig teknik som uppfyller värdet. Kanske saknas passande teknik 
på marknaden eller så finns tekniken men deltagarna saknar tillgång 
till den av någon anledning. 

Anna och Axel har båda hemdatorer. Som jag tidigare nämnt har 
Axel köpt sin dator av svärsonen. Han tror inte att han hade haft 
någon dator idag om han inte blivit erbjuden att köpa en av svär-
sonen. Anna som fått sin dator av sonen har inte kommit i gång med 
att använda den ännu, vilket Axel i viss utsträckning har. Anna tycker 
egentligen inte att hon har något behov av en dator, men tänker sam-
tidigt att det, genom att intressera sig för den och om hur man 
använder den, kan vara ett sätt att hålla sig klarare i huvudet. Ett 
annat syfte Anna ser med att använda datorn är att man lär sig lite om 
vad som är på gång, om man vill hänga med. Hon är intresserad av 
släktforskning och vet att det finns datorstöd för det, vilket hon kan 
tänka sig använda. Hon vill inte läsa tidningen på Internet. Hon tror 
inte heller att hon skulle ha så stor användning för e-post. Hon 
skriver sällan brev utan ringer i stället. Men att sköta en viss kontakt 
med läkare via Internet kan Anna däremot tänka sig. Hon är inte 
intresserad av att handla eller göra bankaffärer på Internet. Axel där-
emot planerar att så småningom betala räkningar via Internet. Han 
tycker att det verkar smidigt och många har talat om för honom hur 
enkelt det är. Men han litar inte riktigt på säkerheten i internetbank-
erna och så länge privatgirot fungerar bra och inte kostar något fort-
sätter han att betala räkningar på det gamla säkra sättet. Axel har sin 
dator kopplad till Internet och han kan sända e-post, men gör det i 
stort sett inte. Till hösten tänker Axel i alla fall gå vidare med Inter-
net. Men han tänker inte handla något där. När han ska köpa något 
värdesätter han den personliga kontakten han kan få i en affär. Axel 
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och Louise har ännu inte råkat ut för något tillfälle då de tycker att de 
behövt tillgång till Internet. De har fått erbjudande om bredband men 
tackat nej. 

I motsats till Axel och Louise har Anna, Erik och Emma vid ett 
visst tillfälle tänkt att det skulle vara bra att ha tillgång till Internet. 
Det är när det i ett TV-program, på radion, i en tidning eller i någon 
annan skrift står att man kan gå in på en hemsida och få ytterligare 
information om något, eller se hur diskussionen i ett TV-program 
fortsätter. De tycker alla att det är mycket irriterande att inte kunna 
göra det. Erik konstaterar att det faktiskt betyder att han inte har fått 
reda på allt i programmet. Han märker att dessa hänvisningar före-
kommer allt oftare, både i radio och i TV. Förr var det text-TV, men 
nu är det hemsidor, påpekar Erik. Till och med vissa matrecept har 
tagits bort från text-TV och visas nu bara på hemsidor, menar han. 
Han vill inte själv gå in och titta på recepten, men tänker på dem som 
vill det. 

Erik tycker inte att han har behov av någon hemdator idag, men 
tror samtidigt att han skulle få användning för en dator om han hade 
en. Skulle han få en dator då skulle han ta emot den, men behovet 
känns inte så starkt att han vill lägga ut pengar på en dator. Erik tror 
att om han hade skaffat en dator för tio år så sedan skulle han nog ha 
använt ordbehandlingsfunktionen mest. Idag kan han konstatera att 
han saknat möjligheten att kunna skriva ner sina tankar och annat. 
Han skulle nog också pröva att betala räkningar via Internet, något en 
banktjänsteman uppmuntrade Erik att göra. Erik skulle inte handla på 
Internet, men han ser det inte som helt omöjligt. Han kan tycka att 
det vore bra att kunna beställa mat på Internet och få den hemkörd. 
Att kunna kontakta läkare över Internet tycker han möjligen också 
vore bra. Dock vill han inte läsa tidningar och böcker på en dator. 
Erik har gått några datorkurser för pensionärer. Han var i samband 
med det inne på biblioteket och använde datorerna där lite grann. 
Men nu minns han inte hur man kommer in i dessa och han är inte 
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tillräckligt intresserad för att fråga. Dessutom är det svårt att få plats 
vid datorerna för det är så mycket ungdomar där, menar Erik. 

Inte heller Emma kan tänka sig att köpa en dator, hon tycker inte 
att hon har det behovet. Men även Emma menar att om hon skulle få 
en dator så skulle hon ta emot den och gå en kurs i hur man använder 
den. Emma ville ha en dator som hon kunde använda i jobbet, men 
fick ingen då. Endast en av vännerna har dator. Emma har bredband 
indraget i huset, och om hon kunde få in en dator den vägen, in i 
TVn, skulle hon mycket väl kunna tänka sig att betala lite varje må-
nad för en sådan tjänst. En sådan tjänst skulle Erik inte heller säga 
ifrån om. Emma kan inte tänka sig handla via Internet. Det är för 
osäkert med kontokortsnummer och utlämning av koder. Hon vill 
inte heller sköta sina bankaffärer via dator, det gör hon med betal-
ningsorder hon skickar in i kuvert och det går mycket bra, menar hon. 

Varken Erik eller Axel tror att de skulle köpa mer teknik om de 
hade mer pengar. Emma menar att hon inte köpt så mycket teknik-
saker den senaste tiden och att hon inte direkt önskar något i den 
vägen. Möjligen att hon i framtiden investerar i en zoomkamera. Jag 
tolkar det som att Anna inte heller har något direkt behov av att köpa 
mer teknik än hon idag gör. 
 
6.1.11.1 Summering av hemdatorbruk 
Ingen av deltagarna upplever idag något betydande behov av att ha 
tillgång till dator. Axel hade inte haft någon om han inte fått erbju-
dandet att köpa svärsonens. Anna har inte rakt ut sagt det, men uti-
från mitt helhetsintryck tolkar jag det som att hon inte heller köpt en 
dator om hon inte fått en av sonen. Erik och Emma tror inte att de 
kommer att köpa någon dator, men menar att om de skulle få en så 
skulle de lära sig att använda den och också ha användning för den. 

Anna, Emma och Erik har känt att de skulle vilja ha tillgång till 
Internet när andra mediakanaler hänvisar till hemsidor. Med undan-
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tag av Erik som kan tänka sig att beställa mat på Internet och få den 
hemkörd kan inte någon av deltagarna tänka sig att handla varor via 
Internet. Anna och Emma är inte intresserade av att sköta sina bank-
affärer via Internet. Erik tror att om han hade haft en dator så skulle 
han försöka sig på att betala sina räkningar via Internet och Axel 
menar att han så småningom ska göra det, men litar inte på säker-
heten där idag. Anna tror inte att hon skulle ha någon direkt nytta av 
e-post. Axel som idag har tillgång till e-post skickar och tar emot 
mycket lite e-post. Möjligheten att kunna läsa tidningar och böcker 
på Internet är inte något som intresserar deltagarna. Erik och Anna 
kan tänka sig en viss kontakt med läkare över Internet. 
 

6.2 Slutsatser 
Vad som kännetecknar deltagarnas bruk av vardagsteknik har nu, 
enligt frågeställningen diskuterats i termer av de bruksvärden som 
uppnås. Detta kan summeras med att teknik som bidrar till deltagar-
nas vardag utmärks, utan inbördes ordning, av att den ger information 
och nöje, umgänge, underlättar instrumentella kontakter, ger trygg-
het, identifikation och likhet med det sociala sammanhanget, hand-
lingsfrihet, effektivitet, nostalgi och utrymme att utöva intresse och 
har en passande stil. En del vardagsteknik uppfyller flera bruksvärden 
medan annan teknik i vardagen endast uppfyller ett värde.  
 
6.2.1 Barnens roll 
Konstateras kan att barnen spelar en viktig roll i vardagstekniksam-
manhang både som anskaffare, påverkare och stöd. Detta är inte 
minst tydligt i Emmas och Annas fall vad gäller mobiltelefoner. Båda 
har fått sina telefoner av sina söner. Anna menar att hon inte hade 
köpt någon mobiltelefon på eget initiativ. Emma upplever att det i 
första hand är sönerna som, genom den trygghet de känner över att 
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kunna nå henne, gagnas av att hon har en mobiltelefon, även om hon 
ser en viss bekvämlighet i att ha en. Två av deltagarna har hemdator 
och även här har barnen (eller deras familj) spelat en betydande roll. 
Anna har fått sin dator av sonen men tycker inte att hon har något 
större behov av den. Axel som köpt sin hemdator av svärsonen tror 
inte att han annars hade köpt någon, för så viktigt var är det inte för 
honom att ha en dator. Detta kan kopplas till Emma och Erik som 
inte har hemdatorer och inte upplever att de har behov av det heller. 
De tror inte heller att de kommer att köpa sig någon dator, emellertid 
menar båda att om de fick en dator så skulle de lära sig använda den 
och sedan också göra det. Även påtryckningar och uppmuntran 
kommer från barnen. Emmas barn och barnbarn har påtalat att de tyc-
ker att Emma ska köpa sig en dator, och Axels barn uppmuntrar ho-
nom att köpa en nyare mobiltelefon. Stöd som barnen bidrar med i 
tekniksammanhang kan exemplifieras med hur Emmas barn har 
hjälpt henne med inställningen av TV-kanaler och att hon väntar på 
sonens introduktion av mobiltelefonen. Anna har fått hjälp av sonen 
med att lägga in kortnummer i mobiltelefonen och Axel har fått stöd 
vid installation och användning av hemdatorn. 
 
6.2.2 Hemdator 
Gällande Internet upplever Axel, som har tillgång till Internet, inget 
direkt behov av att nyttja det. Inte heller Emma, Erik och Anna har 
detta intresse eller behov. De sistnämnda deltagarna upplever dock 
irritation då något TV-program eller annan mediakanal rekommen-
derar dem att gå in på en viss Internetsida för fördjupning eller lik-
nande. Vid dessa tillfällen kan de känna ett behov av att kunna gå in 
på Internet. Dessa internethänvisningar som bland annat förekommer 
i public service-kanaler har på detta sätt en utestängande funktion. 
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Emma och Erik har inte någon dator men de kan mycket väl tänka 
sig att betala en månadsavgift för att få tillgång till en dator kombi-
nerad med TVn.  
 
6.2.3 Mobiltelefonen ger trygghet 
När det gäller mobiltelefoni är trygghet ett centralt bruksvärde för 
deltagarna. Speciellt för Anna och Erik som, med något undantag, 
endast använder sina mobiltelefoner på grund av den trygghet det ger 
dem. En stor del av Axels och Emmas mobiltelefonbruk har också 
med trygghet att göra. I Emmas fall tycks det vara sönerna som i 
första hand upplever detta bruksvärde. Att använda en mobiltelefon 
med trygghet som främsta bruksvärde innebär i Eriks fall att han har 
den med sig i fickan, den är sällan påslagen och endast ett fåtal per-
soner känner till hans nummer. Det finns inte mycket likhet mellan 
deltagarnas mobiltelefonbruk och bruk av hemtelefon. Axel uttrycker 
i klartext att han inte använder mobiltelefonen som en telefon. 
 
6.2.4 Symboliskt bruk 
Genomgående upplever jag att deltagarnas teknikkonsumtion präglas 
av måttfullhet. Ingen av dem anser att de utnyttjar teknikens eventu-
ella statuspotential för differentiering i förhållande till det sociala 
sammanhanget. Tekniken i deras hem signalerar i stället likhet och 
samhörighet i det avseendet. Dock finns det andra så kallade status-
symboler i hemmen. Emma ser exempelvis i någon grad vissa av sina 
porslinssaker som statussymboler. Och Axel upplever att den guld-
klocka han fick efter 25 år i samma företag är en statussymbol. Var-
ken Emma, Axel eller Erik tror att de skulle köpa mer teknik om de 
hade mer pengar.  

När det gäller begreppet status bör det tilläggas att ägande av saker 
som uttrycker likhet och samhörighet med det sociala sammanhanget 
också kan betraktas som status då det kan ge ett socialt gott anseende. 
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Dock har jag i undersökningen, i samtalen med deltagarna, använt 
statusbegreppet främst som en beteckning på den differentierande 
funktion ägande av något kan ha, exempelvis att i förhållande till det 
sociala sammanhanget äga en extra lyxig bil. Med ledning av den 
bild jag skapat av studiens deltagare och våra sammantagna diskus-
sioner kring företeelsen, uppfattar jag att status har denna begrepps-
liga innebörd också för deltagarna. Emellertid definieras inte begrep-
pet explicit oss emellan.  
 
6.2.5 Skönhet och stil 
När det gäller deltagarnas syn på teknikens utseende så är det viktigt 
att den passar in i den övriga miljöns stil. Tekniska apparater får inte 
heller dominera det visuella intrycket i ett rum. 
 
6.2.6 Nostalgi 
Nostalgi är något alla deltagare upplever. Nostalgisk koppling till 
saker omkring oss bör vara intressant ur ett bruks- och designper-
spektiv. Det kanske inte är teknik man i första hand tänker på i sam-
band med nostalgiframmanande ting, men visst kan en gammal mora-
klocka i första hand vara en nostalgimarkör, och i andra hand en 
klocka. Jag tolkar att Annas förhållande till sin moraklocka förhåller 
sig på det sättet. En radio av äldre modell är inte bara vacker utan 
väcker kanske också nostalgikänslor. Som Johannisson (2001) på-
talade går det att ”lura” våra nostalgikänslor med produkter i retrostil. 
Detta är möjligen en betydelsefull dimension vid design av produkter 
för äldre konsumenter. 
 
6.2.7 Videobandspelare 
Jag vill här också, som ett svar på mina egna fördomar, kort nämna 
Emmas och Eriks användning av videobandspelare. Tvärtemot mina 
förväntningar är detta en teknik de uppskattar mycket och hanterar i 
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stort utan svårigheter. 
 
6.2.8 Inte teknikrädsla 
Föreställningen om att äldre är teknikrädda måste nyanseras enligt 
min mening. Jag betraktar det som en tvådelad problematik. Den ena 
delen är att det som kan uppfattas som teknikrädsla snarare är en 
naturlig mänsklig reaktion att känna osäkerhet inför det okända. Den 
andra delen är att många äldre inte är intresserade av teknik och prio-
riterar något annat eller upplever sig ha föråldrade kunskaper om hur 
dagens teknik fungerar och därför känner en alltför stor tröskel att ta 
sig över för att det ska vara intressant att ”ta tag i”. Det är bland annat 
dessa faktorer som tillsammans kan uppfattas som teknikrädsla, en 
ordentligt missvisande etikett på dagens äldre generation som genom 
åren upplevt stora tekniska förändringar. 
 
6.2.9 Arbetets praktiska och teoretiska bidrag 
Jag menar att fokus på bruksvärden ger god möjlighet att få fram re-
sultat där informanternas förhållande till teknik kan utläsas. Aktuell 
studie ger med sin explorativa karaktär och fokus på bruksvärde en 
bred bild av deltagarnas teknikrelationer i vardagen. En bas som går 
att bygga vidare på och fördjupa i andra studier och situationer. Det 
är dock viktigt att poängtera att arbetets metodologiska ansats med 
intervjuer som huvudsakligt tillvägagångssätt ger resultat som bygger 
på hur deltagarna uppfattar något och min tolkning av detta. Detta är 
den horisontsammansmältning som utgör den sanning som eftersöks 
med en hermeneutisk kunskapssyn. Det går därmed inte att tala om 
objektiva resultat. Resultat, diskussion och slutsatser i arbetet relate-
rar till de studerade fallen. I enlighet med vad som tidigare nämnts i 
arbetet om generalisering menar jag att det är läsaren som i högre 
grad än forskaren har möjlighet att bedöma resultatens tillämpbarhet 
på andra situationer. För att en sådan bedömning om överförbarhet 
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ska vara möjlig krävs det att forskaren presenterar tillräckligt med 
beskrivande data. I detta arbete är porträtten en stor del beskrivande 
data som bör bidra till att deltagarnas handlingar och tankar kan ses i 
ett sammanhang. 
 
6.2.10 Den inledande frågan 
I inledningen av rapporten nämns att år 1999 hade endast 17 procent 
av personer i åldrarna 65–84 tillgång till dator i hushållet, medan 70 
procent av dem mellan 45 och 64 år hade dator hemma. Min undran 
över sådana skillnader i datortillgång och visioner kring nyttjandet 
var en av anledningarna till denna studie och dess utformning. Vad 
visar då den genomförda studien med avseende på detta? 

Emma och Erik, de två deltagare som inte har hemdator, upplever 
inte tillräcklig motivation för att lägga egna pengar på sådan teknik. 
De känner inte något tydligt behov av att äga en dator. Något av in-
ställningen att det ”ändå är för sent att skaffa dator”, uttrycks. De 
menar att om de haft en dator i jobbet eller direkt efter pensions-
dagen, hade det varit annorlunda, då hade det inte varit för sent. Ge-
nerellt köper inte deltagarna teknik bara för att ”man ska ha den”, till 
exempel med syftet att ”hänga med”. De har inte behov av att ut-
nyttja teknikens differentierande funktion, de uttrycker hellre likhet 
och samhörighet i ett socialt sammanhang där användning av hemda-
torteknik inte är särskilt utbredd. Deltagarnas teknikkonsumtion är i 
första hand nyttoorienterad. Ser man inte nyttan finns inte heller nå-
gon annan motivation till att köpa datorteknik som är en relativt dyr 
produkt. Det är nog främst därför de inte skaffat sig hemdatorer, nyt-
tan överväger inte priset. Man har inget emot att använda datorteknik, 
vilket visar sig i att båda deltagarna tror att om de skulle få en hem-
dator så skulle de förmodligen använda den och gå kurser för detta. 
Det som talar emot det är att Axel och Anna, de två deltagare som 
har hemdator idag, använder dessa mycket lite eller inte alls. Notera 
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att Axel som har köpt sin dator av svärsonen, inte tror att han skaffat 
någon utan det erbjudandet. Och förmodligen hade inte heller Anna, 
som har fått sin dator av sonen, skaffat en själv. Det skulle betyda att 
inte heller ägandet av datortekniken är tillräcklig motivation för lä-
rande och användning, då nyttan inte upplevs. Summan av detta är att 
deltagarna inte upplever tillräcklig nytta med användningen av hem-
datorteknik och därmed saknas nödvändig motivation för att köpa 
tekniken, lära sig behärska den och använda den. 
 

6.3 Metoddiskussion 
Här diskuteras urval, intervjugenomförande, analys och andra metod-
relaterade frågor. 
 
6.3.1 Öppna samtal 
Vid flera tillfällen under möte 1 och möte 2 talade deltagarna och jag 
fritt om saker och ting. Vi talade öppet kring området vardagsteknik. 
Förutom att det var trevligt gagnade det också mina syften på flera 
sätt. Jag kunde genom detta få en större förståelse för deltagaren som 
person och allmänt orientera mig kring dennes tekniksyn. Men det 
finns också en risk att jag har påverkat deltagarna då jag relativt fritt 
talat om det aktuella ämnet. Detta uttrycker Erik då han säger att jag 
väckt hans tankar kring datorer. Möjligheten finns att jag har påver-
kat honom så att han inte resonerar som han brukar kring vissa saker. 
Dock antar jag att denna nackdel uppvägs av fördelarna att träffas 
under fria former. En annan relaterad svårighet är att inte ge ledande 
frågor och att inte vara observant på att en deltagare tidigare inte 
tänkt i banor som en fråga kan ge upphov till. Ett sådant exempel är 
om deltagarna kan tänka sig att ha kontakt med läkare via Internet. 
Det är möjligt att de inte hört talas om något sådant tidigare. I bästa 
fall skulle denna typ av intervjupassager i sin helhet redovisas i rap-
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porten, men mitt porträttformat ger inte utrymme för det.  
 
6.3.2 Situerade möten 
Att mötena ägde rum i deltagarnas respektive hem anser jag var nöd-
vändigt för den här typen av studier. Det gav en god uppfattning om 
placering och arrangemang av tekniken som också kunde prövas och 
demonstreras. Jag kunde tillägna mig en stämningsbild av hemmet 
och upptäcka sådant som inte gick att tänka ut i förväg. Att studien 
genomfördes i hemmen bidrog sannolikt också till mer avspända mö-
ten mellan mig och deltagarna.  
 
6.3.3 Ljudupptagning och transkription 
Jag gjorde inte någon ljudupptagning vid intervjun med Anna efter-
som hon inte ville det. Vissa delar i skapandet av hennes porträtt blev 
därför något annorlunda. Jag hade antecknat extra noga under denna 
intervju men saknade ändå ibland exakta formuleringar under arbetet 
med porträttet. Jag fick därför förlita mig mer på den känsla för 
Annas person jag byggt upp under våra möten. Jag föredrar att ha in-
tervjuerna inspelade då det alltid finns behov av att gå tillbaka och 
kontrollera det sagda. Dock är det svårt att säga om den ena eller 
andra varianten ger mer personnära porträtt. Resultatet av en tran-
skription är ett mycket detaljrikt material. Emellertid är det en tids-
krävande aktivitet, vilket måste beaktas då man väljer metod. 
 
6.3.4 Urval 
I urvalet av studiens deltagare använde jag inte någon av Hartmans 
(1998) urvalsstrategier. Det betyder att jag varken strävat efter extre-
ma fall, maximal variation eller homogenisering mellan deltagarna. 
Jag var bara intresserad av att deltagarna uppfyllde vissa gemensam-
ma kriterier, samt att fördelningen mellan antalet män och kvinnor 
skulle vara lika. I efterhand kan jag tycka att jag borde försökt finna 
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deltagare som varierade mer i sitt datorbruk. Bland deltagarna i studi-
en fanns det ingen som skulle kunna kallas för frekvent och intresser-
ad datoranvändare. Det hade varit intressant att även kunna spegla en 
sådan persons förhållande till vardagstekniken. 

Viktigt att poängtera vad gäller urvalet är att alla studiens deltaga-
re är bosatta i Norrköping, en relativt stor stad, eller i dess närhet. 
Därmed är exempelvis ingen från landsbygden representerad. Också 
deltagarnas respektive tidigare yrken bör noteras – lärare, ekonomi-
yrken, egen företagare och försäljare – vilka närmast kan liknas vid 
tjänstemannayrken. Det betyder exempelvis att industriarbetare och 
skogsarbetare inte är representerade. Även här kunde det ha varit in-
tressant med mer variation. En anledning till att det inte blev större 
skillnad vad gäller dessa aspekter på urvalet är förmodligen homo-
geniteten i det kontaktnät jag vände mig till då jag sökte deltagare. 
 
6.3.5 Engångskamerorna 
Deltagarnas fotografering med engångskamerorna gav olika resultat. 
Axel och Erik uttrycker att de genom att fotografera och skriva kom-
mentarer, fick impulser att tänka kring det aktuella området. Emma 
vet inte riktigt om det gav henne något. Anna nämnde inte något om 
saken, men var den av deltagarna som tog flest bilder. Erik menar att 
tipsen han fick kring vad han skulle kunna fotografera var nödvän-
diga. Annars hade han inte fångat upp de enkla sakerna i hemmet och 
kanske inte fotograferat så mycket. För min del gav fotografierna 
med tillhörande kommentarer en del idéer om vad jag kunde ta upp 
under intervjuerna. Dock hade vi oftast redan under tidigare möten 
berört det som fotograferades. Fotografierna var till hjälp då jag inför 
intervjun eller under arbetet efter mötena behövde minnas någon de-
talj kring någon teknik eller i vissa fall miljön runt den. På det stora 
hela tycker jag att fotograferandet med engångskamerorna fyllde av-
sedd funktion. 
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6.3.6 Analysarbetet 
Det slutliga analysarbetet som ledde fram till bruksvärdena skedde 
med porträtten som grunddata. Det betyder att analysen gjorts med en 
form av metadata som underlag. Ska man hårdra begreppet metadata 
så är förmodligen all data metadata (möjligen med undantag av intro-
spektiva betraktelser) eftersom den någonstans bygger på tolkningar. 
Skälet till att jag gjorde analysen utifrån porträtten är att läsarna ska 
kunna gå tillbaka från diskussionen om bruksvärde till porträtten och 
söka en mer detaljerad bild knuten till ett sammanhang. Risken med 
att analysera utifrån porträtten är dock exempelvis att några data har 
hamnat i fel sammanhang eftersom tolkningar skett i flera led. I ana-
lysprocessen sker det som skulle kunna betraktas som en hermeneu-
tisk spiral eller cirkel (Sjöström, 1994; Barbosa da Silva & Wahlberg, 
1994) där den framtolkade helheten som porträtten utgör, bryts ned i 
delar för att återskapas som helheter i bruksvärdena. 

Jag använde brukskvalitetsperspektiven som tema i intervjuguiden, 
vilket fungerade bra. Dessa perspektiv användes också i analysen. I 
inledningen av analysen fann jag att estetiska perspektiv inte fram-
kom i så stor omfattning i förhållande till övriga perspektiv. Förmod-
ligen är det så att det krävs andra analysenheter och metoder (arte-
faktanalyser, semiotiska analyser) för att få fram människors uppfatt-
ningar på det estetiska planet. 
 

6.4 Vidare forskning 
Ett av syftena med arbetet har varit att presentera undersökningens 
resultat på ett sådant sätt att det kan fungera som idé- och designstöd 
att användas i samband med utveckling av teknik för personer i situa-
tioner som liknar de som studiens deltagare befinner sig i. En naturlig 
fortsättning på projektet vore därför att pröva porträtten i designsam-
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manhang och i det också att ur porträtten skapa personor, lifestyle 
snapshots och scenarier för olika teknikrelaterade situationer i männi-
skors vardag och pröva även dessa praktiskt i designsammanhang (se 
avsnitt 2.5, Porträtt i designsammanhang). 

Människors förhållande till tekniken i vardagen är ett stort område. 
Och för att kunna fånga upp en mångfald av dessa förhållanden har 
en medvetet bred definition av vardagsteknik använts i studien. Det 
kan antingen med ledning av porträtten eller bruksvärdena vara in-
tressant med en fortsatt studie med smalare fokus, där förhållandet 
till endast någon teknik eller något teknikområde studeras, men på ett 
djupare plan. Här är exempelvis användning av mobiltelefon och 
video intressanta områden. På samma sätt vore det också intressant 
att utveckla studier kring särskilt intressanta bruksvärden. Likaså att 
med utgångspunkt från studien göra statistiska undersökningar för att 
pröva förhållanden i större sammanhang. 

En annan spännande fortsättning på arbetet skulle vara att på sam-
ma grund göra en studie med deltagare som väljs ut enligt andra kri-
terier, exempelvis yngre personer, personer boende på landsbygden, 
andra yrkeskategorier, och jämföra resultaten mellan studierna. 

Ytterligare en intressant utveckling av den aktuella studien skulle 
vara att söka efter informanternas, eller andra personers, egen bruks-
värdeskategorisering, exempelvis genom att de skriver någon form av 
dagbok. 
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Bilaga 1: Kamerainformation 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
KAMERAN 

 
 
Vid det första mötet kommer du att få en engångs-
kamera med vilken det är tänkt att du under ungefär
en veckas tid tar bilder på sådant du träffar på i din
vardag.  
 
Vid andra mötet tar jag med mig kameran och
framkallar bilderna. 
 
Vid det tredje mötet tar jag med mig bilderna till
dig och under intervjun diskuterar vi dem tillsam-
mans med de anteckningar du gjort för respektive
bild. 
 
 
VAD KAN DU FOTOGRAFERA 
Fotografera till exempel sådant du blir glad av eller
ledsen och irriterad på. Du kan fotografera något
som är värdefullt för dig. Fotografera kanske något
som ger dig en idé om någon teknik du tycker bor-
de finnas, eller något du önskar dig. Fotografera till
exempel teknik du använder ofta. Fotografera det
som faller dig in – ha roligt. 
 
Huvudtemat är tekniken i din vardag. Men känn dig
inte låst vid att bara fotografera tekniska saker eller
apparater. Du kan också till exempel fotografera
något som användningen av teknik leder till. Ex-
empel på det kan vara att du fotograferar din som-
marstuga – därför att du tar bussen för att komma
till din kära stuga. Du kanske fotograferar en kopp
gott kaffe som du bryggt i din kaffebryggare eller
tar en bild av en god vän därför att ni brukar titta på
TV tillsammans.  
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Fotograferandet kan kanske inspirera dig att se på 
din vardag på ett sätt som du normalt inte gör.  
 
KOM IHÅG att det är du som bestämmer – det 
finns inte något rätt eller fel här. Man kan ta upp till 
27 bilder med kameran, använd gärna alla dessa. 
 
Exempel på sådant jag kanske hade fotograferat är 
min kaffekvarn, en spårvagn, ett vackert hus, en 
dumt placerad lampknapp i min trappuppgång, en 
släkting som jag gärna ringer till, o.s.v. 
 
ANTECKNINGAR 
När du tagit en bild så bläddrar du fram ett blad i 
häftet ”Minnesanteckningar för fotografi” skriver in 
vilket nummer fotot har, vad bilden föreställer. Gör 
också några anteckningar om varför du tog just den 
bilden, vad du tänkte på och hur du kände då du tog 
bilden. Det blir en minneshjälp för vår diskussion 
om bilderna.  
 
 
 
Patrik Ernfridsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 BILAGA 1 162 



 

Bilaga 2: Reviderad kategorilista 

 
 
1. TEKNIK: BRUK, TILLGÅNG OCH BEHOV 

a) Uttalat behov (be) 
b) Önskar ha teknik (be) 
c) Aktivitet, intresse (teknikrelaterad) (br) 
d) Använder teknik (br) 
e) Ej använt teknik (br) 
f) Programval (br) 
g) Upplevd krånglighet i bruk av teknik (br) 
h) Hinder i att använda teknik (br) 
i) Inställning till bruk av teknik (br) 
j) Tillägnande av teknik/teknikrelaterat 
k) Tillgång till teknik 
l) Köpbeteende (teknik) 
m) Lärande 
n) Om teknik 
 

2. MÄNNISKAN: PERSOLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT, 
IDENTITET TANKEFIGURER, EGENSKAPER, 
ATTITYDER, VÄRDERINGAR (THE SUBJECTS WORLD 
VIEW) 
a) Eget uttalande om sig själv 
b) Köpbeteende (ej teknikrelaterad) 
c) Orienterad 
d) Perspektiv 
e) Strategi 
f) Ordbruk 
g) Värde (nostalgi, personligt, estetiskt, o.s.v.) 
h) Vad är viktigt för individen 
i) Om andra: hur subjektet tänker kring andra människor 
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3. BAKGRUND/RAM 

a) Bakgrund + beskrivning av familjen 
b) Miljöbeskrivning 
c) Utnyttjande av rymd 
d) Tillgång till teknik 
e) Egen ekonomi 
f) Hälsa 
g) Yrke/utbildning 
h) Engelska 
i) Aktivitet, intresse (ej teknikrelaterad) 
j) Köpbeteende (ej teknikrelaterat) 

 
4. I RELATION TILL LIVSSITUATION 

a) Relaterat till att leva ensam 
b) Åldersrelaterat symptom 
c) Process (förändring) 
d) Generationsrelaterad förmåga/uttalande 
e) Anpassning p.g.a. ålderssymptom 

 
5. SOCIALA ASPEKTER & MÄNNISKOR 

a) Sociala kontakter 
b) Påverkan från omgivningen 
c) Om andra 
d) Tala med andra om teknik 

 
6. TEKNIKENS EGENSKAPER 

a) Om teknik 
b) Egenskaper hos teknik 
c) Brukskvalitet 

 
7. METODKOD 
8. OM NOKIA 
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