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Det finns begränsad forskning om de allra äldsta i samhället, speciellt om de som bor och 
klarar sig utan eller med minimala hjälpinsatser från samhället. Dessutom saknas forskning 
som har sitt ursprung i de allra äldstas subjektiva upplevelser om sitt vardagsliv och sin 
hemmiljö. Denna avhandling har till syfte att belysa de äldres levnadsförutsättningar från 
deras eget perspektiv. En bakomliggande tanke är att förstå hur de upplever att bo och klara 
sig självständigt. Sådan kunskap kan ge indikationer för vilken form av stöd och insatser som 
kan möjliggöra för dem att fortsätta leva och klara sig självständigt. Stora förhoppningar finns 
på att teknisk utveckling och nya tekniska produkter ska leda till ökade möjligheter för äldre 
personer att förbli oberoende och kunna delta i samhällslivet. Trots detta finns det endast 
marginella kunskaper om hur de allra äldsta som lever och klarar sig oberoende av 
samhällsinsatser relaterar till och använder de tekniska artefakter de har. Relationen mellan 
individens kapaciteter och miljöns krav utmanas i och med den snabba tekniska utvecklingen. 
Om man ser till äldre personers teknikrum så har dessa stora variationer då äldre personer är 
en sådan heterogen grupp. Den befintliga forskningen har dock inte behandlat 
teknikanvändning och innehav på generell nivå utan de flesta studier har berört användning 
och upplevelse av tekniska hjälpmedel eller specifika objekt. Hur äldre personer vill och kan 
använda teknik i sina dagliga göranden är en fråga som behöver undersökas. Detta behöver 
analyseras mot bakgrund av att de som är gamla idag har levt i en period med många tekniska 
genombrott, en vardagsteknisk revolution som pågått under hela deras vuxna liv. 

Det övergripande syftet för denna avhandling är således att öka kunskapen om det 
dagliga livet för de allra äldsta som bor i eget boende samt att förbättra och fördjupa 
förståelsen för deras göranden och innehav och användning av vardagsteknik. Avhandlingen 
består av fyra delarbeten (artiklar) och en sammanfattande ramberättelse.  

Syftet med den första artikeln var att undersöka vilken forskning inkluderande äldre 
personer som presenterats i sex vetenskapliga arbetsterapeutiska tidskrifter under åren 2001 - 
2006. Artiklarna klassificerades utifrån forskningsstrategi (kvalitativ eller kvantitativ), 
åldersgrupp på informanterna, benämning av informanterna, och ämnesområde. Av totalt 
1368 artiklar inkluderade 212 äldre personer i någon mån (15 %).  Cirka två tredjedelar (67 
%) av artiklarna hade ett kvantitativt upplägg, en fjärdedel (27 %) kvalitativt upplägg och 12 
(6 %) använde både kvantitativ och kvalitativa metoder. Analysen av åldersgrupp visade att 
de flesta artiklarna hade informanter i ett brett åldersspann; i en del fall skiljde upp till 95 år 
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mellan den yngste och äldste informanten. Ungefär en tredje del av artiklarna hade endast 
informanter över 65 år och fem av dessa endast personer över 85 år. Klassifikationen av 
ämnesområde visade att instrumentutveckling och -prövning var mest förekommande (15 %) 
följt av tekniska hjälpmedel samt kartläggning eller bedömning av aktiviteter i det dagliga 
livet (ADL). Den vanligaste gruppen informanter som undersökts var personer som haft 
stroke (21 %). De flesta artiklar hade dock en vag eller oprecis definition av sin informant 
population, t ex intagen på en avdelning eller sjukhus, eller helt enkelt äldre. När informanter 
och ämnesområden kombinerades var artiklar om normativa data kring rörelsemönster hos 
friska äldre, och stroke patienter och tekniska hjälpmedel vanligast förekommande. Slutsatsen 
av undersökningen är att mer kvalitativ forskning fokuserande den äldre personens subjektiva 
perspektiv behövs, speciellt gällande de allra äldsta. 

I den andra artikel var syftet att undersöka hur en grupp äldre personer över 85 år som 
bor och klarar sitt dagliga liv självständigt upplever och beskriver sitt dagliga görande. 
Intervjuer och observationer har genomförts med 18 personer. Upplevelsen av ’Doing 
everyday life’ (Att göra det dagliga livet) beskrivs i fem övergripande teman: ’Upplevelsen av 
att vara gammal’, ’Göranden i det dagliga livet’, ’Dagens mönster’, ’Ändrade göranden’, och 
’Betydelsen av tid’. Informanterna beskriver att det de gör en vanlig dag inte skiljer sig 
mycket ifrån tidigare, men hur görandena genomförs skiljer sig åt. Framförallt tar de olika 
görandena längre tid att utföra. Att vara sysselsatt och ha hälsan betonas som viktigt. Minskad 
energi och funktionsnedsättningar begränsar görandet, men trots detta finns en stark vilja att 
klara sig självständigt. Informanterna upplever att samhället ser äldre som värdelösa och 
oanvändbara. Studier som beskriver hur äldre personer själva upplever sina dagliga liv är 
värdefulla för att nyansera bilden av äldre personer och kunna erbjuda interventioner och 
service anpassade efter de äldres behov och önskemål. 

Den tredje artikeln belyser hur äldre personer uppfattar den teknik de använder och 
möter i sitt vardagliga liv. Arton personer över 85 år har intervjuats om deras uppfattning om 
innehav, användning och attityd till teknik. Fynden delas i fyra kategorier; ‘Uppfattning om 
teknik’, ’Teknik innehav’, ’Att hantera tekniken’ och ’Kompensatorisk teknik i äldre åldrar’. 
Trots att informanterna levt i en tid med omfattande teknikutveckling har de en pragmatisk 
inställning till teknik. Om en aktivitet genomförs på ett för informanten godtagbart sätt är 
denne inte villig att övergå till en mer teknikbaserad lösning. Policy dokument kring äldre 
betonar teknikens betydelse för oberoende och delaktighet, teknik anses kunna vara äldre 
personer till nytta. Denna uppfattning stöds inte av den attityd informanterna i denna studie 
uppvisar gentemot teknik. Teknik måste uppfattas som fördelaktig för att tas i bruk i det 
dagliga görandet. De äldres eget perspektiv är viktigt för att förstå vilka tekniska lösningar 
som kan stödja äldre istället för att upplevas vara stigmatiserande eller för komplexa för att 
använda. 

Syftet för den fjärde artikeln var att undersöka äldre personers interaktion med 
vardagsteknik från ett livsloppsperspektiv. I studien ingår 29 äldre personer, en grupp om 13 
personer mellan 65 – 84år (-85) och en grupp om 16 personer i åldrarna 86 – 93 år (85+) (från 
samma grupp som ingått i artikel 2 och 3).  Data samlades in via intervju, där även en 
tekniklista omfattande teknik från 1920 talet och framåt ifylldes. På så sätt kartlades 
teknikinnehavet genom livet för informanterna. Analysen har koncentrerats till 
teknikinnehavet vid tre tidpunkter i livet; i föräldrahemmet, vid familjetiden som gifta och 
som pensionär år 2005. Teknikrummet i föräldrahemmet och i familjetiden är förhållandevis 
lika i de två grupperna. Det är först vid pensionärstiden år 2005 som skillnader kan ses. Den 
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äldre gruppen har då mindre tillgång till nyare teknik, speciellt informations- och 
kommunikationsteknik. I högre åldrar finns en ”åldersvändning” då ålder i sig blir till ett 
argument för att inte införskaffa nya artefakter. Beslut om hur teknikrummet ska utformas och 
användas skapas genom individens teknik biografi, behov, kapaciteter och framtida 
livsförväntningar.  

Avhandlingens slutsatser är att bilden av de allra äldsta i samhället som hjälpbehövande 
behöver utmanas och revideras då många av de allra äldsta bor och klarar sitt dagliga liv 
självständigt. Fler borde sannolikt räknas tillhöra den tredje åldern jämfört med den fjärde 
åldern.  

Att bevara sina dagliga göranden är viktigt då det bidrar till upplevelser av välmående 
och hjälper till att strukturera dagen. Dagliga göranden i form av regelbundna vanor och 
rutiner för personlig vård och hushållsgöromål behöver uppskattas som viktiga göranden i 
högre åldrar. 

För att tekniska objekt ska införlivas i det dagliga livet behöver de integreras i de 
dagliga vanorna, i det dagliga görandet. Om detta inte sker kanske tekniken inte används 
överhuvudtaget. Deltagarnas handlingskraft och handlingsutrymme minskar i högre åldrar 
vilket behöver tas i beaktande. När ny informationsteknik utvecklas leder det till nya sätt att 
nå information, detta kan missgynna äldre personer som inte har införskaffat den senaste 
tekniken inom informations och kommunikationsområdet. 

Även om teknikrummet varit liknande över tid, från barndomshemmet till familjetiden, 
för åldersgrupperna under och över 85 år så framkommer skillnader som pensionärer år 2005. 
Den äldre gruppen har då mindre tillgång till nyare teknik, speciellt informations- och 
kommunikationsteknik. I högre åldrar framkommer en ”åldervändning” där åldern i sig blir ett 
argument för att dra ner på både sina dagliga aktiviteter och sitt teknikrum.  

Ökad kunskap om dagligt liv och görande hos olika grupper av äldre människor behövs, 
såväl som kunskap om deras teknikrum. Detta behöver också sättas i relation till 
teknikutvecklingen generellt i samhället. 
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