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Gamla människors teknikrum26 

 

Jan-Erik Hagberg och Åsa Larsson 

 

Tekniklandskapet som vi lever i förändras. Ny teknik – föremål, redskap, 

apparater, maskiner och tekniska system – införs i vår vardag och gammal 

teknik försvinner eller får en ändrad funktionalitet. Det finns en närmast 

reflexmässig vana att betrakta förändringarna som oundvikliga. Tekniken 

uppfattas som deterministisk, en kraft som vi som individer bara har att 

acceptera och anpassa oss till. I en viss mening är det naturligtvis så. Vi har 

begränsade val och kan inte som enskilda individer klara oss utan den tek-

nik som vår omgivning har accepterat och förutsätter att vi har.  

Men inom de begränsningar som tekniklandskapet sätter finns frihetsgrader 

när vi utformar våra individuella teknikrum.27 Vi kan välja det nya eller avstå 

och vi kan påverka hur, när och i vilka sociala sammanhang den teknik vi 

möter skall användas. Vad kombinationen av påtvingat och självvalt resulte-

rar i för en enskild individ beror på en rad förhållanden som individens 

preferenser, sociala tillhörighet, ekonomiska resurser, kunskaper och inte 

minst ålder och erfarenheter under livsloppet. 

I denna artikel tar vi fasta på ålderns och livshistorians betydelse för indivi-

dens förhållande till vardagstekniken. Den som har levt länge har byggt upp 

sitt teknikrum under lång tid och förvärvat vanor, erfarenheter och intres-

                                                           

26 Artikeln är ett bearbetat och utökat avsnitt ur Hagberg (2008) samt innehåller empiri som 

kommer att redovisas utförligare i en kommande artikel: ‖Ageing and the Artefacts for 

living‖. 
27 Teknikrummet är den del av tekniklandskapet som en person mer permanent förfogar över, 

exempelvis vad som finns i bostaden eller de miljöer som personen har ett tydligt inflytande 

på utformningen av. Med vardagsteknik avser vi föremål och tekniska objekt (artefakter och 

system) (Mitcham 1994) som används eller är avsedda att användas i det vardagliga livet.  
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sen som ger en ‖teknikstil‖. En ‖gammal‖ person gör matchningen mellan 

det befintliga och det nya med andra förtecken än en ung eller medelål-

ders.28 Just den matchningen intresserar oss särskilt här. Vi koncentrerar oss 

därför på hur äldre förändrar sitt teknikrum genom att släppa in nya teknis-

ka objekt och omvänt utsorterar sådant som man inte längre tycker att man 

behöver. 

När vi behandlar äldres förhållande till teknik så rör vi oss på ett område 

som är fyllt av olika mer eller mindre välgrundade uppfattningar om hur det 

är. En vanlig stereotyp är att äldre i allmänhet saknar egen förmåga att följa 

med utvecklingen, inte riktigt förstår sitt eget bästa och därför behöver stöd 

och hjälp. Stereotypen stämmer överens med verkligheten i så måtto att det 

är väl belagt att ny teknik sprids långsammare bland äldre än bland yngre 

(SCB 2005). En kärnfråga är i vilken mån som eftersläpningen har att göra 

med oförmågor hos många äldre eller beror på brister i den nya tekniken. I 

den hittillsvarande forskningen finns stöd åt båda uppfattningarna. I forsk-

ning inriktad på äldres kognitiva kapacitet är utgångspunkten att äldres 

svårigheter beror på en kombination av bristande erfarenhet av ny komplex 

teknik, otillräckligt lärande och på dåliga tekniska lösningar (Rogers & Fisk 

2003). I studier av äldres egna uppfattningar är det snarare att den nya tek-

niken inte motsvarar deras behov och intressen som framträder som hu-

vudförklaring (Selwin 2004).  

Synen på de nuvarande äldre förenas ofta med uppfattningen att nästa ge-

neration, fyrtiotalisterna, kommer att vara och handla annorlunda (Kempe 

et al. 2005; Majanen et al. 2007). Med sin vana av att använda exempelvis 

den nya informationstekniken kommer fyrtiotalisterna att bejaka en teknik-

utveckling som tillgodoser deras krav på ett aktivt liv. I vissa postmodernt 

influerade visioner om åldrande och identiteter förs resonemanget längre. I 

dessa är utgångspunkten att ny teknik har potential att frigöra äldre männi-

skor från några av de restriktioner som är förbundna med att åldras. Mikael 

                                                           

28 Äldre definierar vi som en person som är 65 år eller mer och gammal en person som är 85 

år eller mer. 
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Featherstone förutspådde exempelvis redan 1995 att medie- och datortek-

niken var på väg att öppna virtuella världar som just äldre skulle kunna 

träda in i, världar och rum i vilka individen skulle kunna ‖frigöra sig‖ från 

fysiska, mentala eller kroppsliga begränsningar (Featherstone & Burrows 

1995; jfr Hockey & James 2003).  

Bilden av de nuvarande äldre som passiva och motståndare till ny teknik 

ställs således mot bilden av de kommande äldre som aktiva och för ny tek-

nik. De som tror att det kommer att ske en fundamental förändring av äld-

res inställning ser de skilda generationsidentiteterna som avgörande. I den-

na artikel behandlar vi enbart de nuvarande äldre och gamla. Ett underlig-

gande stråk i texten är just betydelsen av individuella livslopp och genera-

tionserfarenheter för hur man ser på tillvaron som äldre. Men vi hävdar att 

dessa mycket väl kan leda till skiften i hur man under livsloppet ser på ex-

empelvis nyttan av olika slags teknik. Vi visar även flera exempel på hur 

åldrandet i sig och den kronologiska åldern är närvarande i äldres berättel-

ser om sin nuvarande och framtida vardag.  

Vårt empiriska underlag är intervjuer som genomfördes 2004–2006 med två 

grupper av äldre, sammanlagt 31 personer. Den yngste informanten var 65 

år och den äldste 93. Medianåldern var 86 år. Alla levde i Norrköping och 

klarade sitt dagliga liv på egen hand. Så gott som alla hade vuxit upp i arbe-

tarmiljöer och yrkesmässigt varit fabriksarbetare, reparatörer, försäljare, 

kontorstjänstemän eller omsorgspersonal. Intervjufrågorna gällde informan-

tens förhållande till teknik (innehav och värderingar) från ungdomstiden 

fram till intervjutillfället, utformningen av informantens aktuella teknikrum 

samt uppfattningar om sitt framtida liv i förhållande till den snabba teknik-

utveckling som pågår.  

I nästa avsnitt behandlar vi kortfattat hur vardagstekniken har förändrats 

under informanternas vuxna liv. Därefter tar vi upp frågan om det nyas at-

traktion i förhållande till individers position i livsloppet. I det sista avsnittet 

är perspektivet det omvända: det befintligas särskilda värde för den som är 

gammal. 
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En fantastisk teknikutveckling, men... 

I vår tid förändras tekniklandskapet snabbt. Just 2008 handlar det om hy-

bridbilar, digitalkameror, komplexa mobiltelefoner, platteve och GPS navi-

gering men många av vardagens övriga teknikobjekt och prylar påverkas av 

nya material och produktionssystem.  

I informanternas ungdomstid var tekniklandskapet helt annorlunda och 

förändringar gick långsamt. Då (1925–1945) spreds telefonen till vanliga 

hushåll, men långt ifrån alla informanterna växte upp i hem där det fanns 

telefon.29 Radion blev snabbt populär i alla åldersgrupper när väl reguljära 

sändningar kommit igång i mitten av 1920-talet. Till de centrala samhälls-

frågorna hörde hur elektriciteten, vatten och avlopp skulle kunna byggas ut 

i hela landet. De flesta familjer i de samhällsklasser som informanterna 

tillhörde bodde i små bostäder med fotogenlampor eller enkel elektrisk 

belysning och i bästa fall en kallvattenkran i köket (Hagberg 1986). Under 

informanternas vuxna livslopp har allt vad som idag ingår i hushållens stan-

dardpaket kommit. De har levt längs en tekniktrajektoria som innehåller 

bl.a. kylskåpet, den elektriska tvättmaskinen, spisen, symaskinen, dammsu-

garen, grammofonen, badrummet, vattentoaletten, teven, frysen, utom-

bordsmotorn, mopeden, personbilen, bandspelaren, videon, köksassisten-

ten, mikrovågsugnen, hemdatorn, mobiltelefonen och Internet.  

På den tillbakablickande frågan hur informanterna ser på den teknikutveck-

ling som de har varit med om, handlar svaren dels om den fantastiska ut-

vecklingen, dels om att det numera går för fort. Marianne (69 år) säger att 

teknik i hemmet när hon var ung egentligen bara var en radio. Senare köpte 

föräldrarna en dammsugare. ‖Men det har hänt mycket, efter… femtiotalet 

när man började repa mod igen [efter beredskapstiden]. Man undrar om det 

kommer att hända lika mycket under nästa … sextio år.‖ Marianne tillägger: 

‖Vi som nu snart är sjuttio, åttio, nittio år, dom här människorna, dom 

kommer ju inte att klara det.‖ Siv (68 år) tycker att den nya vardagstekniken 

                                                           

29 För några informanter inföll ungdomstiden under 1950-talet. Då hade spridningen av ny 

hushållsteknik börjat skjuta fart på allvar. 
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är så komplicerad. ‖Jag känner lite motstånd till vissa saker … det går för 

fort, man hänger inte med. Det är väl [på grund av] att man är i den åldern 

man är i. Antar jag … Man undrar var det skall sluta till sist. Kanske sitter 

våra barn [när de är gamla] och säger att det går för fort. Fast jag undrar om 

det kan [vara] så väldigt mycket mer …‖ Astrid (86 år) är mer orolig än de 

övriga. ‖Jag tycker att det är kusligt med all den här tekniken … En vacker 

dag så pajar alltihopa.‖  

Kjell (65 år), som är gift med Siv, har inte alls samma oro inför framtiden. 

‖Jag har välkomnat all ny teknik … Det mesta har varit enastående bra. 

Och jag tror på en framtid där teknik …‖ Han fullföljer inte, men hans 

andemening är klar: Teknik är visioner. Knut (76 år) tar för givet att inter-

vjuaren tycker att han ‖är en tråkig djävel‖, eftersom han är så teknikkritisk. 

‖Men‖, säger han, ‖det är fantastiskt [vilken teknikutveckling] det har varit, 

fast jag inte använder så mycket av den. Det bara accelererar mer och mer. 

Nu går det väldigt fort. Man ser det på saker som man köper som ganska 

snabbt blir omoderna …‖ Även Arne (84 år) är kluven. Visst har det varit 

en fantastisk utveckling om man tänker på hur Svensson hade det på 1920-

talet, en fattig arbetare, dräng eller torpare, säger han. ‖Tänk på boendet. 

Tänk på cykeln, mopeden, motorcykeln och bilen. Idag har vi det materiellt 

bra ställt, men välfärden är på väg att raseras.‖  

Informanternas berättelser om hur vardagen har förändrats överensstäm-

mer. Sett över hela livet har utvecklingen, mest beroende på all ny teknik, 

varit fantastisk, men när man betraktar utvecklingen under den senare delen 

av livsloppet är man orolig. En teknikkritisk underton går att höra: Det har 

gått och går för fort! Var skall det sluta? Hur skall de äldre hinna med? Be-

hövs all ny teknik? Bakom oron anas den teknikdeterministiska hållningen; 

teknikens hjul rullar allt snabbare och det är inget som vi, eller någon annan 

för den delen, kan påverka. Kjell avviker med sin teknikoptimistiska grund-

syn. Han är den ende som säger något om drivkraften att utveckla teknik: 

‖Det finns massvis med folk [som har visioner] och håller på att fundera 

[på] framtiden, hur den skulle kunna se ut … Man skall inte vara rädd för 

att pröva på saker och ting.‖  
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Den svåra tekniken 

I vårt material är det emellertid inte så mycket rädslan att pröva som gör sig 

gällande utan snarare att man har dåliga erfarenheter av att använda nya 

apparater och tekniksystem. Synpunkterna är många på hur svårt det är att 

ringa med en mobiltelefon, använda en videospelare eller ställa in en teve-

apparat. Det är svårlästa displayer, oöverskådliga menyer, små knappar och 

reglage och bruksanvisningar som blir allt krångligare (Jfr. Mollenkopf & 

Cost 1996, s. 230).  

Flera som har video- eller DVD-spelare erkänner att kunnandet bara räcker 

till det basala. Som Maja (72 år) säger: ‖Jag kan sätta in en film och trycka 

på play. Vi är inga tekniker maken och jag. Videon har vi skaffat, jag vet 

inte varför …‖ Gösta (84 år) tycker att hans nya radio är svår och han ser 

ett mönster: ‖Saker och ting blir bara krångligare och krångligare att hante-

ra.‖ Ingrid (80 år) exemplifierar med teven. Hon har precis lärt sig att se 

textteve, och det är hon glad för. ‖Jag har till och med fått fram nollettan 

(den lokala kanalen). Det är ju 14 man skall trycka på, för man trycker 1 för 

ettan, 2 för tvåan och 3 för trean, men för nollettan får man trycka 14, och 

det kan jag ju inte förstå.‖ Även mindre apparater kan vara krångliga. Britta 

(77 år) tycker att klockradion är bökig att ställa in och videon kan hon inte 

alls. Om datorn (hon är en de få datoranvändarna) säger hon: ‖Jag kan ju 

sätta på den och göra vissa saker, men jag är inte en sån där haj, trots att jag 

har gått på kurs. Det fastnar inte. Det är väl det att jag inte är så intresserad. 

Är man intresserad då lär man sig.‖ Alice (73 år) har samma uppfattning: 

‖Tvättmaskinen, den är ju enkel. Och för mig är det enkelt med symaskin, 

men det är ju för att jag är så intresserad, men för andra som inte är intres-

serade är det knappar och grejor. Så är det med datorer också, man lär sig 

det man är intresserad av.‖  

Ett anat skäl till tveksamheten att utöka sitt teknikrum med nya tekniska 

objekt är att man anser att de är tidskrävande. Ninni (87 år) vill inte ha en 

dator eftersom hon är rädd att den skulle ta för mycket tid från de aktivite-

ter hon redan utför. Hon är inte beredd att ersätta dessa med Internet trots 

att hon har bekanta som verkligen uppskattar datorns möjligheter. Denna 
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uppfattning kan förvåna eftersom en vanlig åsikt är att just äldre har gott 

om tid. Flera studier visar emellertid att många äldre gör tydliga priorite-

ringar av sin tidsanvändning och planerar sina dagar noga (Dunér & Nord-

strom 2005). 

Vardagstekniken och den expanderande konsumtionen 

Våra informanters oro för att det blir allt svårare att följa med i hur var-

dagstekniken utvecklas innebär också att de som äldre ifrågasätter konsum-

tionssamhället. Under tidigare livsfaser, särskilt när man bildade familj och 

sedan var en barnfamilj, var följsamheten till spridningen av ny vardagstek-

nik god. Man hade växande behov och familjeinkomsten steg, särskilt när 

kvinnan började arbeta. En utökad konsumtion var efterlängtad. Vardags-

tekniken var en del i en modernisering som gällde familjeliv, arbete, boende 

och fritid. Hemmet och dess inredning blev en del i denna modernisering. 

Det gällde att följa med sin tid. 

I generationerna före informanternas hade hushållets basutrustning och 

bostadens möbler och andra föremål, alltså stora delar av individens teknik-

rum, behållits intakta under lång tid. Det var underförstått att vad man 

införskaffade när man ‖satte bo‖ skulle vara för livet. Kanske hör våra in-

formanter till de sista generationerna som såg det på det sättet. År 1958 

invigdes det första IKEA-varuhuset och därmed ‖institutionaliserades‖ ett 

kontinuerligt utbytande av hemmets inredning.30 Den yngste av våra infor-

manter, Kjell, är född 1940 och hör snarare till en senare generation. Han 

utnyttjade just IKEA när det första hemmet skulle inredas 1961:  

Vi åkte till IKEA – vi hade fått 5 000 kronor av svärföräldrarna. Så vi fick 

låna svärfars bil och bodde på hotell vid IKEA. Vi köpte hela boendet för 

ca 4 500 kronor … mattor, porslin, allt, och ändå fick vi en tusenlapp över. 

Vi köpte också grejer till köket som elvisp, strykjärn. Det var ett riktigt 

modernt hem – jag tror inte att vi saknade något. 

                                                           

30 I Älmhult 1958, som följdes av Oslo 1963 och Stockholm 1965. 
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På väg hem från varuhuset kunde Kjell kanske i bilradion höra Siv Malm-

kvist sjunga en av årets populäraste schlager – ‖Slit och släng‖. I refrängen 

kastas allt från den nya Cadillacen och den fina båten till den senaste fäst-

mannen. Texten anspelade på en debatt som rasade om det nya konsum-

tionssamhällets estetik. ‖Köp, slit och släng‖ blev ett begrepp för ett mo-

dernt förhållningssätt till tingen – använd och köp nytt. Lena Larsson myn-

tade uttrycket. Hon var inredningsarkitekt och en inflytelserik opinionsbil-

dare i radio, tidningen Vi och senare i televisionen. Några år senare konsta-

terade hon dock att mellanledet i hennes devis – slit – verkade bli bort-

glömt; det handlade mest om att köpa, kortsiktigt använda och kasta pro-

dukter av låg kvalitet (Larsson & Andersson 1991).  

Våra informanter är ur detta konsumtionshistoriska perspektiv särskilt in-

tressanta.31 De har växt upp med en äldre tids stränga sparsamhetsideal, satt 

bo i en brytningstid och sedan följt med rekordårens okomplicerade beja-

kande av konsumtionen. De har upplevt och bejakat en vardagsteknisk 

revolution, men aldrig anammat ‖köp och släng‖-devisen. Nu, när de är 

äldre och gamla lever de i en ny brytningstid, men med omvända förtecken 

i jämförelse med ungdomstidens. Konsumtionen är mer omfattande än 

någonsin samtidigt som dess konsekvenser för miljö och naturresurser blir 

alltmer uppenbara. I den meningen är informanternas hållning i linje med 

en modern, konsumtionskritisk diskussion. Kanske kan man se deras kritis-

ka attityd till flödet av ny teknik som en plädering för en mer hållbar ut-

veckling, även om de förmodligen inte själva skulle uttrycka det så.  

                                                           

31 Lena Larsson gör en för vår fråga intressant kommentar i efterhand: ‖Men missuppfatt-

ningen, vulgärtolkningen om mig som slänghäxa bredde snabbt ut sig. /…/ Ett intressant 

faktum var att debatten blev klart generationsbetingad: det var de äldre, som tog avstånd, 

med sina rötter i ett strävsamt fattigliv medan de yngre, begynnande motoriserade, höll 

med.‖ (Larsson & Andersson 1991). Willy Maria Lundberg, stark konsumentprofil, blev 

motpolen till Lena Larsson. Hon argumenterade för de beständiga produkternas värde för 

tryggheten i tillvaron (Se Lundberg 1960). 
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Är det nyas attraktion en fråga om ålder? 

Vi har nu uppehållit oss vid erfarenhet av teknikförvärv och konsumtion 

som har format kollektiva minnen. Mycket talar för att våra informanter 

som pensionärer även delar en åldersgrundad syn på att införskaffa nytt eller 

att behålla. Deras höga ålder och korta återstående livstid påverkar både 

deras syn på det nyas och det befintligas värde. För att precisera påståendet 

behöver vi nyansera begreppet det nya som kan ha minst tre olika innebör-

der. För det första kan det nya avse vad som är färskt, fräscht, nytillverkat, 

för det andra vad som är förbättrat i förhållande till det som redan finns 

och för det tredje vad som är genuint nytt, d.v.s. vad som tidigare varit 

okänt eller omöjligt (Campbell 1992). Den första innebörden kan vara ett 

skäl att byta befintligt mot nytt, särskilt om det befintliga har eroderats av 

sin användning och av att nya varianter med ny design marknadsförs. Vi 

antar emellertid att äldre har en högre tröskel innan de betraktar föremål 

och tekniska objekt som de äger och använder som slitna. De tenderar 

därför att behålla och avstå från att införskaffa likvärdigt nytillverkat. Äldres 

intresse för att reparera slitna och trasiga objekt kan också vara större än 

yngres. Den andra innebörden, kvalitativa förbättringar, är en starkare 

grund till utbyten. Det nya är, eller påstås vara, det senaste i raden av en 

lång rad av förbättringar och utgör ‖the state of the art‖.32 Vi tror emellertid 

att äldre är mindre benägna än yngre att värdera förändringar av vardags-

tekniken som förbättringar och därför behåller tidigare versioner längre. 

Den tredje innebörden, det genuint nya, gör sig gällande på andra grunder. 

Campbell menar att individen tar ställning i förhållande till sina intressen 

och till nyhetens relevans snarare än till dess utformning eller prestanda. I 

en sådan prövning är ålder och erfarenhet viktiga, vilket leder till att skillna-

derna mellan hur individer i olika generationer värderar en nyhet kan vara 

stora. Campbell ser ett mönster: vad som är intressanta nya objekt för en 

generation tenderar att vara främmande för generationen före (1992, s. 55). 

                                                           

32 Campbells artikel ‖The Desire for the New‖ är skriven i början av 1990-talet. Numera är 

utbytandet av vardagstekniska objekt ännu starkare inskrivet i dess användande, exempelvis 

genom att numrerade versioner lanseras av mobiltelefoner, tevesystem, datorer och dator-

program. 



166 

  

Han formulerar således en regel som i vårt sammanhang säger att om ny 

teknik uppskattas av yngre så tenderar den att misstros av äldre. 

En delförklaring till äldres tveksamhet till det nya kan vara att det är svårare 

att stilmässigt och/eller tekniskt placera in nytt i ett äldre hem. Den senare 

begränsningen tenderar att bli allt viktigare i takt med att ny vardagsteknik 

förutsätter tillgång till bestämda tekniksystem. Intressantast är dock förhål-

landen som hänger samman med individers ålder och position i livsloppet. 

Sent i livet ter sig sådant som kan användas länge mindre meningsfullt. 

John Vincent benämner denna åldersgrundade kalkyl för det föregripna åld-

rande (anticipatory ageing). Det kan handla om att anpassa sitt boende och 

teknikinnehav till förutsedda minskande krafter, sämre rörlighet eller till 

behov av stöd och omsorg. Vincent gör även iakttagelsen att gamla männi-

skor, särskilt med små ekonomiska medel, tenderar att betrakta inköp av 

mer reguljära bruksföremål som oförsvarbara med hänvisning till att före-

målen kommer att ‖överleva‖ dem själva. I ett sådant perspektiv blir exem-

pelvis ett par nya vinterskor, en ny överrock, nya glasögon eller en ny teve 

starkt symboliskt laddade. Restriktioner av detta slag är inte bara en fråga 

om olika äldre individers egna preferenser, erfarenheter och livssyn utan är 

också inordnade i äldres sociala relationer. Anhöriga förväntar sig exempel-

vis en viss konsumtionsstil och vissa socioekonomiska förhållanden hos 

sina äldre släktingar. Även strukturella förhållanden begränsar valmöjlighe-

terna. Exempelvis är det inte ovanligt att myndigheter och företag tillämpar 

åldersbegränsande rutiner (Vincent 2003, s. 121–128).  

Naturligtvis finns det också många äldre och gamla som värdesätter det nya 

högt, som är neofiler med Campbells term och därför tidigt införskaffar ny 

vardagsteknik (1992). I vår undersökningsgrupp är det dock bara Kjell som 

framhäver att han under hela sitt liv eftersträvat det nya för dess särskilda 

värde. Kjells svar på frågan om hans inställning till teknik blir: ‖… jag har ju 

genom alla åren varit vansinnigt pryltokig och väldigt intresserad av teknis-

ka grejer. Och kanske i överkant när det gäller motorfordon och sånt där 

va, finesser som har funnits på bilar och … Överhuvudtaget så har jag väl-

komnat all ny teknik. Sen har jag kanske ratat saker och ting också som jag 
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inte tyckt var bra, som bara har varit skit. Men det mesta har ju varit enastå-

ende bra faktiskt.‖ 

Kjell är således ett undantag. Han är medveten om detta och förklarar hur 

äldre i allmänhet resonerar om att byta ut tekniska prylar: ‖‘Ska vi köpa en 

ny teve? Ja, men det är så jävla [många] finesser på dom nya, vi klarar inte 

av det‘ … Många säger så, äldre. Vi har våran gamla teve, vi vet att fjärrna 

[fjärrkontrollen] får man slå ett par gånger i bordet först, så funkar den, jo, 

men den funkar ju i alla fall!‖ 

De övriga informanterna har en mycket pragmatisk syn på sin teknikkon-

sumtion. Åldersargumentet återkommer ofta. Ulrika (86 år) säger exempel-

vis att hennes ålder gör att hon inte vill köpa nya saker till hemmet. Knuts 

(76 år) svar är typiskt. Han resonerar apropå att hans dotter tjatar på ho-

nom att han skall skaffa nya prylar: ‖[men] hon har nog förstått hur jag 

tänker i det fallet, att vi inte behöver något… I den här åldern behöver man 

inte skaffa något nytt. Då ska man ge bort så mycket man kan istället.‖ 

Det som utsorteras 

När vi flyttar uppmärksamheten från hur det nya tillkommer till hur det 

som en gång var nytt blir gammalt, d.v.s. när vi vill förstå hur individer 

resonerar när de avvecklar vardagsteknik eller hur tekniska objekt förlorar 

sin funktionella betydelse eller blir oanvändbara blir obalansen i forskning-

en om individers förhållningssätt till det materiella uppenbar. Den domine-

rande delen av forskningen ägnar sig helt åt hur ny teknik och nya föremål 

sprids till hushåll och individer (Riesman 1993; Rogers 2003), hur individer 

infogar nyheter i sin vardag och sina sociala relationer (Silverstone et al. 

1992; Sorensen & Williams 2002) eller hur nya varor används för att ut-

trycka kulturella och symboliska värden (Douglas & Isherwood 1996). Nära 

nog ingen tycks uppmärksamma hur vardagstekniken fasas ut ur individers 

liv (Hagberg 2004). För gamla människor finns emellertid frågan om av-

veckling närvarande på ett annat sätt än för yngre. I ett par antropologiskt 

inspirerade studier uppmärksammas när hela eller delar av deras hem måste 

skingras, kanske som en följd av att livspartnern har gått bort eller man 
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själv skall flytta till ett vårdboende. Studierna visar hur speciella objekt eller 

föremål kan vara både markörer av identitet och självkänsla och reglerare 

för dagliga rutiner och vanor (Marcoux 2001; Chapman 2006). Detta inne-

bär emellertid inte att personen strävar att hålla sitt teknikrum intakt. Mar-

coux diskuterar ett par olika strategier som gamla har för att avveckla så-

dant som man inte kan eller vill ha kvar. Den vanligaste är att skänka bort 

föremål och teknikobjekt, i första hand till barnen. Vi såg ovan hur Knut 

resonerade i den riktningen. Han fortsatte:  

Då [när man är gammal] ska man ge bort så mycket man kan istället. Nu 

har särbon rensat hemma hos mig. Nu är det inget mot vad det var när vi 

träffades. Då hade jag massor med saker hemma – kläder, grejer som bara 

ligger. Det blir så när man blir äldre. Och så tittar man på en sak och funde-

rar på när man använde den sist, 20 år sedan, bort med det. Så ska man 

tänka med tanke på dem som ska ta vid en dag när man dör. Då är det lite 

lättare för dem. Så tänker särbon och jag … Men min syster däremot hon 

bryr sig inte om att rensa. Hon har hur mycket som helst, mycket pengar, 

mycket i lägenheten, mycket kläder. Hon köper nya kläder hela tiden.  

Här har vi tre olika förhållningssätt illustrerade. Knuts särbo som vill av-

veckla med hänvisning till att de nu är gamla, Knut själv, som nog håller 

med, men mer i princip än i handling, och Knuts syster som fyller på med 

nytt (om detta också innebär att hon kastar vet vi inte). Flera exempel på 

medveten nedskalad konsumtion finns i vårt empiriska material. Agnes (89 

år) erkänner att hon ägnar en del av dagen åt att sortera ut. Hon hoppas att 

något av barnen tar över föremålen men oroar sig för att ingen skall vilja ha 

hennes saker. 

En hel del av informanternas begagnade vardagsteknik går denna väg, d.v.s. 

från föräldrar till barn eller barnbarn även om det inte alltid handlar om en 

uttalad avsikt att minska det materiella innehållet i hemmet. I många fall är 

det frågan om en byteshandel mellan föräldrar och barn eller barnbarn. Det 

kan vara allt från mikrovågsugnar, mobiltelefoner, datorer till trädgårdsred-

skap. ‖Vi har en dator, faktiskt‖, säger Britta (76 år). ‖Vi fick ta över må-

gens gamla … Vi bytte den mot en gräsklippare som vi inte behövde läng-
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re.‖ Flera av kvinnorna i studien har sålt bilen sedan maken, som var den 

som körde mest och skötte den, inte längre klarar bilkörning eller har gått 

bort.  

Vi har ovan antytt att äldre människor tenderar att ha äldre varianter av det 

som ingår i den vardagstekniska standarduppsättningen.33 Någon systema-

tisk undersökning av hur det är med den saken känner vi emellertid inte till, 

men vår egen empiri tyder på en betydande konservatism; man behåller 

gärna teknikobjekt av olika slag så länge som de fungerar eller fyller sitt 

syfte. En del föremål och objekt med minskande funktionell betydelse får 

också vara kvar som en dekoration i hemmets möblering eller undanlagda i 

lådor och källarförråd. I några fall finns en glöd i informanternas svar som 

avslöjar en personlig ‖kärlek‖ till en bestämd artefakt. På vår fråga ‖Kan 

teknik vara vacker?‖ svarar Elsa (77 år) först att visst kan bilar vara det, 

men för henne är bilar inte status. ‖Kanske för herrar‖, lägger hon till. Hon 

kan känna sig nostalgisk inför gamla telefoner eftersom hon har arbetat på 

Televerket. En tid sparade hon en Kobra, men den har hon skänkt bort. 

‖Den var väldigt opraktisk egentligen.‖ Hon säger att de har haft en vacker 

klocka tidigare, med lod, men den gick sönder och ersattes av en ny. Hon 

berättar att hemma (i sina föräldrars lägenhet) fanns fina väggklockor. ‖Men 

vi tyckte att de bara var skit så vi lämnade de till skrothandlaren … Fast det 

ångrade vi sen, att vi inte behöll dem.‖  

Alice (72 år) tycker att tekniska apparater oftast är fula. Hennes exempel är 

den nya teve som de ‖tvingats‖ att köpa eftersom den de haft länge gick 

sönder. Först prövade de en avlagd teve som ett av barnen till Alices särbo 

Knut (76 år) hade och tänkte ‖köra slut på den‖, men det visade sig att 

textremsan var för liten så det blev en ny. ‖Ett stort schabrak till teve … 

Den är ful, men det är väl nödvändigt för att man skall se bra … man får 

göra avkall‖, säger Alice. För henne är symaskinen den mest personliga 

artefakten. Vera (91 år) tycker att symaskinen och teven är viktigast. Siv, 

                                                           

33 Standarduppsättning innehåller vardagsteknik (tekniska objekt och föremål som alla hus-

håll inom en viss kategori förutsatts ha. Begreppet formulerades av David Riesman. (1993). 
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som är gift med Kjell, har ett hem med massor av ny teknik. Hon säger att 

om en apparat är snygg eller ful beror på hur man förvarar den. ‖DVD:n 

och videon kan ju stå i något skåp som är inbyggt, de kan ju pryda sin plats 

då.‖ Siv, fortsätter med att säga att apparaterna måste smälta in i det övriga. 

‖Man köper väl en mikro som man tycker är snygg i första hand. Ja, den ska 

ju vara bra också förstås.‖ Hon tycker inte att det finns status i att ha många 

tekniska grejor och mycket av det senaste. Ingen i omgivningen blir heller 

imponerad av Kjells och hennes uppsättning av vardagsteknik, tror hon. 

‖Det skulle i så fall vara barnbarnen, lite, som kan säga ‘Oj vad har du köpt 

nu då? Ni måste vara rika.‘ Men dom får ju sådan glädje av det, för de får 

allt vårt gamla‖, skrattar Siv. Kjell, hennes man, är tydligare i sitt svar: Tek-

nik är status. ‖Sjuttiofem procent av de grejorna, teknik som jag har köpt, 

det är för att impa på folk … Det skäms jag inte för. Ju större motorcykel 

jag har, desto bättre. Andra människor tycker kanske om att klä upp sig för 

att visa sig, va. Det är deras sätt. Jag är inne på teknikbitar.‖ Kjell tillägger 

att han tror att andra tänker likadant, men inte vill erkänna det. Knut har 

flera föremål i sin lägenhet som han har ett emotionellt förhållande till. En 

väggklocka kommer från hans föräldrahem. Han sade särskilt till sin mor att 

han ville ha den när hon hade gått bort. Kvar från föräldrahemmet har han 

också ett piano, som föräldrarna köpte på avbetalning för att han skulle 

kunna spela. Det använder han fortfarande ibland. I ett rum som han kallar 

det gröna rummet har han också en spinnrock som är ärvd efter hans frus 

mormor. I rummet finns ytterligare en väggklocka som inte längre fungerar, 

men får sitta kvar ändå och flera andra nostalgiska föremål. Knut tycker 

inte att det var bättre förr, men han tillägger att ‖nostalgin nog ökar med 

åldern‖. Ulrika värdesätter särskilt sitt piano som hon fick av sin pappa när 

hon var tio år och nu har haft i 76 år. Att spela är en del av hennes vardag, 

men pianot påminner henne också om hur livet var tidigare. 

Exemplen visar att vardagsteknikens symboliska mening är mångfacetterad. 

Olika personer associerar olika. Blandningen av gammalt och nytt finns i 

alla informanternas hem. För Kjell är de många apparaterna i hans hem 

tecken på status och framtidstro. Då blir det viktigt att tekniken är ny. Siv, 

som är gift med Kjell, vill att vissa av apparaterna skall döljas i skåp och på 

så sätt vara mindre dominerande. För Knut är några av de föremål som han 
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särskilt värdesätter och har på framträdande platser i sin bostad länkar till 

ungdomstiden och äldre släktingar. För Ulrika är pianot både förknippat 

med minnen om hur det var och något som ger mening åt hennes tillvaro. 

Alice tycker att nya apparater är fula. 

Teknikrummet och åldersvändningen  

I huvudsak har våra informanter ett teknikrum som man är nöjd med. Det 

innehåller en blandning av nyare och äldre versioner av vardagens appara-

ter, maskiner, redskap, verktyg och andra föremål. Av den nya vardagstek-

niken är det bara mobiltelefonen som har fått ett genomslag, men den an-

vänds huvudsakligen för att utöka säkerheten och för att utväxla meddelan-

den med närstående.34 Ambitionen eller intresset att infoga ny teknik är 

liten eller obefintlig. Man är helt enkelt inte beredd att uppta nya aktiviteter 

bara för att de är knutna till nya tekniksystem. Detta innebär dock inte att 

man kommer att avstå från att förnya sitt teknikrum genom återanskaff-

ningar. Men man skärskådar sina behov noggrannare än när man var yngre. 

En kanal för nyanskaffningar är att överta teknik från barn och barnbarn. 

När avvecklingar av teknikrummet genomförs är riktningen den omvända; 

teknik går från föräldrar till barn och barnbarn.  

Argument mot den nya tekniken är att den är tidskonsumerande, estetiskt 

ful och onödig. Bara en av 31 informanter bejakar uttalat teknik för dess 

egen skull; han har hela sitt vuxna liv tidigt tagit i bruk tekniska nyheter och 

funnit en särskild glädje i att använda det nya och kunna. Informanterna 

anser att teknikutvecklingen numera går för fort. Det finns en oro för att 

äldre inte skall kunna anpassa sig. Denna oro är befogad om man beaktar 

att med tiden avvecklas äldre tekniksystem (eller funktionaliteten sjunker) 

                                                           

34 Många av informanterna har en mobiltelefon (16). Flera har dator och använder Internet 

(7). Några har rollator (10) och några har ett trygghetslarm installerat i bostaden (3). De 

flesta (26) har haft bil, men (14) har upphört att vara bilförare och flera överväger att sluta. 

Ett par informanter cyklar. En skiljelinje går vid ungefär 85 år; få av dem som är äldre har 

mobiltelefon eller dator.  
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när nya överlappande tekniksystem blir allmänna. Här finns således en 

tvingande teknikspridning. Den som står utanför måste göra anpassningar. 

För äldre kan nya tekniksystem medföra att oberoendet i förhållande till 

andra minskar. 

Vår empiri visar tydligt att den kronologiska åldern blir ett viktigt argument 

för hur man bör handla. Man bedömer vardagstekniken i förhållande till de 

behov som man har i den ålder som man är och till den framtid man ser. 

Den ökande tyngd som åldern får leder till en åldersvändning. Med ålders-

vändning avser vi i detta sammanhang en period då kronologisk ålder blir 

en referenspunkt för hur man bör utforma sin vardag och vilka aktiviteter 

som man vill vara engagerad i. Åldersvändningen omfattar det föregripna 

åldrandet, eller kanske är det tvärtom – det föregripna åldrandet präglar 

synen på nuet. Flera av informanterna har ‖skalat ner‖ sin tillvaro genom 

att upphöra med vissa aktiviteter och planera olika sysslor noggrant. Ål-

dersvändningen innebär även att viss teknik blir mer betydelsefull än tidiga-

re genom att den gör det lättare att möta svårigheter som man ser framför 

sig. Åldersvändningen är i hög grad en social företeelse genom att den 

framträder i dialog med andra, i första hand med barn och barnbarn, maka 

eller make och andra äldre. I fortlöpande dialoger gör man ålder. Detta med-

för att man upphör att använda eller överväger att avveckla en del av sitt 

teknikrum. Vissa föremål och tekniska objekt får en ökad symbolisk ladd-

ning och inordnas i en reminiscens, d.v.s. ett meningsskapande som är till-

bakablickande. Åldersvändningen i informanternas förhållande till sitt tek-

nikrum är överraskande tydlig och konsekvent. Vår beskrivning av dess 

karaktär är emellertid baserad på informanter som delar en social tillhörig-

het och har liknande livshistorier. De flesta har vuxit upp i fabriks- och 

arbetarstaden Norrköping. Även om informanterna genom den stora ål-

dersspridningen hör till olika generationer finns delade kollektiva minnen av 

hur det var före välfärds- och konsumtionssamhället. På vilka sätt som 

åldersvändningen gör sig gällande i andra sociala kontexter kan vi inte veta. 

I andra grupper av äldre är troligen ‖mer offensiva‖ förhållningssätt till ny 

teknik vanligare. Det finns gott om utsagor om äldre som långt upp i åren 

utnyttjar och har stor nytta av ny teknik. Vi tror dock att den pragmatiska 

hållning som våra informanter har är vanlig.  
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