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Sammanfattning  

Denna studie syftar till att utreda relationen mellan de äldre och ny teknik, utifrån de äldres 

upplevelser. För att tydliggöra denna relation genomfördes nio intervjuer med nio olika 

respondenter. Detta är en studie där grundad teori använts som metodansats. Då detta var ett 

outforskat ämne stämde det bra att använda sig av grundad teori för att få fram en teori som 

kunde bidra till att tydliggöra denna relation. Studien syftar till att ge en bild av samspelet 

mellan de äldre och den nya tekniken.  

Vi vände oss till en kategori människor som var över 65 år. Vi fann tidigt i studien att de äldre 

talade om ett behovsstyrt teknikanvändande, behov var ständigt återkommande i de äldres 

berättelser och kom därför att bli vår kärnkategori. Andra kategorier som framträdde i 

resultatet var intresse, lärande, ekonomi, möjligheter, oro, trygghet, anhöriga och 

begränsningar. Dessa var inte lika styrande som kärnkategorin och kom därför att bli 

underkategorier. Samtliga av dessa kategorier presenteras i en första resultatdel, det vill säga 

vad de olika kategorierna har för innebörd. Sedan bearbetades och förfinades dessa kategorier 

och detta resulterade i kategorierna både oro och trygghet i ny teknik, prioriteringar och 

teknikens möjligheter och begränsningar, vilka presenteras i resultatdel 2. 

Sammanfattningsvis talades det om ett avslappnat förhållningssätt till ny teknik där det 

konstaterades att det krävdes ett behov av ny teknik för att väcka deras intresse. 

Respondenterna betonade att den nya teknik de tog till sig i första hand var en teknik som 

kunde underlätta deras vardag. Detta kom även att bli definitionen av behov, att behovet 

handlar om just denna enkelhet och om något som underlättar de äldres vardag. Medan 

definitionen av teknik leddes in på ny teknik i och med att det var framförallt datorer och 

mobiltelefoner som de äldre kopplade ihop med begreppet teknik. 

Nyckelord: ny teknik, äldre, teknikanvändning, behov, möjligheter, grundad teori.   
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Förord  

Att skriva denna uppsats har varit både inspirerande och roligt men samtidigt har det varit en 

stor utmaning. Det har funnits stunder där frustrationen varit stor och arbetet med uppsatsen 

känts oändligt. Vi vill här rikta ett stort tack till vår handledare Mohammadrafi Mahmoodian 

som varit ett stort stöd och som fått oss att komma framåt i studien, genom 

handledningsträffar och konstruktiv kritik, även när det varit som mest motigt.   

Ett stort tack riktas även till samtliga respondenter som bjudit in oss i sina hem och med stor 

entusiasm delat med sig av sina upplevelser och tankar, utan er hade denna studie inte varit 

möjlig att genomföra.  

 

Västerås Juni 2014  

Magnus Lundén och Sama Almansour  
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1. Inledning  

Samhället vi lever i utgörs och skapas av dess invånare, men samtidigt skapas invånarna av 

samhället. Demografin får en inverkan på detta skapande av samhället och dess individer. Vid 

den första folkräkningen i Sverige 1749 uppgick befolkningen till 1,8 miljoner invånare. År 

1800 var denna siffra 2,3 miljoner och 1900 uppgick befolkningen till 5,1 miljoner (Statistiska 

centralbyrån, hämtad 2013-11-20). Idag har Sverige en befolkning på cirka 9,5 miljoner 

invånare och denna befolkningsökning beräknas fortsätta de närmaste åren. Ökningen som 

pågått sedan mer än 250 år beror på en rad faktorer, bland annat färre krig och epidemier men 

också en förbättrad sjukvård. Under de senaste 50 åren har även en ökad invandring bidragit 

till denna befolkningsökning. Detta har medfört att det har skett en förändring i demografin 

och gruppen äldre människor, som historiskt sett utgjort en liten del av befolkning, vuxit 

betydligt. Med äldre i det här sammanhanget talar vi om 65 år och uppåt, vilka idag utgör 

uppemot 20 % av befolkningen (Statistiska centralbyrån, hämtad 2013-11-20). Det är den 

delen av befolkningen vi kommer att fokusera på i vår studie. Då vår befolkning åldras, 

liksom Europas befolkning i stort, innebär det en förändring i samhällets struktur. Det 

kommer uppstå nya behov på både ett samhälleligt plan men också på en individnivå. 

Åldrandet medför både begränsningar och möjligheter men framförallt kommer detta åldrande 

att kräva en ökad anpassning både utifrån ett samhälls- och ett individperspektiv. Variation i 

ålderssammansättningen i befolkningen innebär en variation mellan befolkningens 

åldersgrupper. Åldern styr våra resurser och behov och på så vis får denna åldrande 

befolkning effekter på samhället (Lindh, 2008:11). Det kommer bli skiftningar både på ett 

ekonomiskt plan, när det blir förändringar i utbud och efterfrågan, men även på ett socialt 

plan. Men hur påverkar denna samhällsförändring den äldre generationen, som utgör en allt 

större del av befolkningen?  

Samhället är i ständig rörelse där det alltid uppstår nya positioner och frågan om vart man 

befinner sig eller vad man vill alltid kan uppstå. Det blir viktigt att hänga med i de allt 

snabbare förändringar som sker i dagens samhälle och på så vis kunna positionera sig. En stor 

del av förändringarna som sker i dagens samhälle bygger på en teknikutveckling som kan vara 

svår att hänga med i även för de mest insatta. De yngre i dagens samhälle växer upp i en tid 

där tekniken och dess snabba förändringar är integrerad i vardagen och faller sig ganska 

naturligt. De äldre däremot har senare i livet fått ta till sig denna samhällsförändring, vilket 

gör att det blir intressant att studera relationen mellan äldre och det nya tekniska 

samhället. För att skapa en tydlighet för läsaren har vi valt att benämna alla personer under 65 

år som "de yngre" men i detta stora åldersspann är det i huvudsak de som är i skolåldern eller 

i början av sitt arbetsliv som har en annorlunda relation till tekniken än vår 

undersökningsgrupp, det vill säga de över 65 år och som här benämns som "de äldre". Fokus i 

denna studie kommer vara på "de äldre". 

Under 1800-talet spreds industrialismen världen över, utvecklingen skedde från ett 

jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Industrialiseringen kan beskrivas som den 

utveckling av maskinell produktion som skapades av ånga och elektricitet. Industrisamhället 

kan även betecknas som det moderna eller utvecklande samhället. Tidigare arbetade större 

delen av befolkningen med jordbruk men i och med utvecklingen av industrisamhället flyttade 

arbetet in i fabriker och kontor (Giddens, 2007:53-54). Industrialismens framväxt skapade nya 

möjligheter till interaktion med nya samhällen. Med byggandet av ett järnvägsnät kunde man 

nu snabbt röra sig till nya platser och utforska dessa. Detta ledde även till en effektivitet och 
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en bekvämlighet i samband med den tekniska utvecklingen. Många tidigare stora problem 

kunde nu lösas mycket enkelt med hjälp av tekniken (Gyberg, 2009:120-122).   

Teknik idag har blivit en viktig del i vårt moderna samhälle. Med tekniken kan vi behärska 

naturen och skapa välfärd och det är främst med tekniken som vi löser problem i den nya 

samhällsordningen. Med den nya tekniken kom även nya arbetsmöjligheter som i sin tur 

skapade stora demografiska förändringar i samhället. Idag har tekniken en allt mer självklar 

roll i vårt vardagsliv då vi använder den nya tekniken för att exempelvis handla, utföra 

bankärenden och planera vår vardag. Detta har idag en stor påverkan på både människans 

begränsningar och förutsättningar (Gyberg, 2009:122-123). Dessa begränsningar och 

förutsättningar kan variera var i livet man befinner sig och vilken tidigare kunskap man bär på 

inom det specifika området. 

Med globaliseringen har gränserna för tid och rum vidgats. Människor kopplar upp sig 

världen över vilket leder till nya möjligheter för kontakt och kommunikation. Även 

möjligheten till att få tag på ny information och sprida den har ökat avsevärt (Gyberg, 

2009:126-127). Händelser som sker på avlägsna platser i världen presenteras för resten av 

världen i en snar anslutning till händelsens skeende. Människans tänkande har gått från en 

nationell till en global nivå. Vi är kopplade till resten av världen och kan då engagera oss i 

globala frågor (Giddens, 2007:62-63). Här ser vi en möjlighet att denna avsaknad av tid och 

rum kan skifta i vilket åldersspann individen befinner sig, samhället framstår som mer globalt 

för de med en förkunskap kring ett specifikt teknikområde. Det är de ovan introducerade 

områdena rörande teknik och äldre människor som vår studie kommer att rikta in sig på, 

närmare bestämt hur de äldre upplever relationen mellan deras liv och denna accelererande 

teknikutveckling. Vår utgångspunkt var att påbörja studien utifrån de äldres relation till 

teknik/teknikanvändning och sedan låta våra respondenter styra studien i sin fortsättning. 

Följden av att låta respondenterna styra studien, vilken är en grundförutsättning inom den 

valda metoden, blev att studien kom att handla om ny teknik, detta då de likställde teknik vid 

framförallt datorer och mobiltelefoner. Vårt område blir socialpsykologiskt intressant då vi 

vill se hur samhällsutvecklingen påverkar de äldres livssituation, vilket vi väljer att göra 

utifrån ett individperspektiv. Då vi har en mycket begränsad förförståelse kring det valda 

området och då det finns sparsamt med tidigare forskning här, har vi valt att använda oss av 

grundad teori som metod. En metod där vi låter framkommen data styra vår studie. Frågorna 

som ska besvaras i studien kommer att få växa fram i takt med att studien fortlöper. Det är de 

äldres egna berättelser som kommer utgöra grunden i vår studie.  

 

2. Syfte  

Syftet med studien är att se hur den allt snabbare tekniska utvecklingen i samhället påverkar 

den äldre generationen, närmare bestämt att få fram de äldres subjektiva upplevelser av hur 

det är att leva i vårt samtida samhälle ur ett tekniskt perspektiv. Studiens fokus har varit att 

utifrån de äldres berättelser kunna tydliggöra hur relationen mellan dessa äldre människor och 

den nya tekniken ser ut.  

3. Frågeställning  

I enlighet med den grundade teorin utfördes undersökningen av relationen mellan de äldre och 

ny teknik med öppna ögon och utan någon förutfattat mening. Vi hade ett 
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undersökningsområde som vi byggde studien kring och lät frågorna utvecklas i och med 

resans gång. Detta har bidragit till att vi inte haft någon klar och tydlig frågeställning i 

inledningen av studien. Studien har kommit att handla om den bredare frågeställningen hur 

relationen mellan de äldre och ny teknik ser ut, som vuxit fram under studiens gång. Denna 

bredare frågeställning har byggts upp av delfrågor som hur de äldre påverkas av den nya 

tekniken och hur är de äldres syn på tekniken och dess utveckling. Med dessa olika frågor 

hoppas vi ge en tydlig bild av hur de äldres egen bild av ny teknik och dess påverkan på deras 

liv ser ut. Det blir ett tydliggörande rörande hur relationen mellan de äldre och den nya 

tekniken ser ut.   

4. Disposition  

I detta kapitel kommer vi presentera hur dispositionen för vår uppsats ser ut. I första delen av 

uppsatsen beskriver vi syftet med uppsatsen och där har vi även presenterat vår frågeställning. 

Vidare under tidigare forskning har vi redogjort för den forskning som vi ansåg ha en relevant 

koppling till vår studie. Vi har sammanfattat den forskningen utifrån tre teman, dessa teman är 

Teknik som skapar behov, intresse och kunskap, ökat teknikintresse genom kunskap och 

teknikens roll i strävandet efter sociala relationer och livskvalitet. Sedan gjorde vi en 

sammanfattning där vi visar på hur olika teman är kopplade till varandra. Vi avslutade med att 

redogöra för vårt bidrag till forskningen. Under metoddelen redogör vi för vårt metodval 

grundad teori och att vi valt att utgå från Glasers version av grundad teori. Vi har beskrivit 

metodens olika faser och visat på hur urval, datainsamling och analys har sett ut. Vidare under 

resultatdelen har vi redogjort för vilka kategorier vi funnit, där kärnkategorin behov 

presenteras först för att sedan följas av de resterande kategorierna intresse, lärande, ekonomi, 

anhöriga, oro, trygghet, möjligheter och begränsningar, kategorier som sedan förfinats och 

då rubricerats både oro och trygghet i ny teknik, prioriteringar och teknikens möjligheter och 

begränsningar. Här presenteras också relationerna mellan de olika kategorierna. Resultatet är 

uppdelat i tre olika delar med en figur i varje del som ger en tydlig bild över vilka kategorier 

vi använt och vilka relationer som uppstått. Den tredje och sista figuren åskådliggör hur vår 

teori genererats. I diskussionsdelen har vi först fört en diskussion kring resultatet, där vi har 

tydliggjort våra egna tankar kring det framkomna i resultatet. Sedan har vi i denna 

diskussionsdel fört en diskussion kring den tidigare forskningen i relation till vårt resultat. För 

att kunna föra en diskussion kring den teoretiska referensramen valde vi att i diskussionsdelen 

redogöra för denna teoretiska referensram för att sedan koppla ihop detta med en diskussion 

rörande detta i relation till vårt resultat. I diskussionsdelen följer sedan en metodologisk 

diskussion, självkritisk diskussion och en diskussion kring förslag till vidare forskning. 

5. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning vi funnit som vi anser är 

relevant för vår studie för att få en inblick i hur forskningen inom området har sett ut. Vi har 

främst använt oss av databaserna Sociological Abstracts och Discovery där de sökord vi 

använt oss av är: elderly, ageing, older people, technology, technology need, life-quality, 

social relations, knowledge, need, interest och social life.  

Vi har tagit del av tio vetenskapliga artiklar som vi funnit har relevans till vår studie. Mycket 

av den forskning vi stött på visar på ett samband mellan teknik och de äldre i form av tekniska 

hjälpmedel för att förbättra de äldres vardagsbehov. Då vi velat titta användningen av ny 
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teknik, ett område där det funnits mycket lite tidigare forskning, har vi istället valt att se på 

den generella teknikanvändningen. Fokus har legat på forskning som lyfter de äldres behov 

och intresse av teknik, deras teknikkunskap och vad tekniken har för roll i deras syn på 

livskvalitet och vad som är betydande för en god livstillvaro.   

Här under kommer vi att redogöra vår för tidigare forskning som vi har delat upp i tre olika 

teman för att visa på hur dessa lyfter fram teknikanvändningen hos de äldre, och vad denna 

teknikanvändning tillför i de äldres liv.  

5.1. Teknik som skapar behov, intresse och kunskap   

Under detta tema kommer vi att presentera tidigare forskning som visar på hur ett 

teknikanvändande bland äldre skapar ett större behov och intresse för teknik, samt att detta 

teknikanvändande även leder till kunskap kring tekniken ökar bland äldre.  

Ett uppdrag från äldreberedningen SENIOR gjordes för att se på teknikutvecklingens 

konsekvenser för de äldre i samhället. Studiens syfte är att skapa personor och redovisa deras 

teknikanvändning. Genom detta vill de lyfta fram att äldre personer inte är offer för ny teknik 

utan en kategori av människor som har användning av teknik. Studien visar att de äldres 

behov av teknik leder till att de använder teknik regelbundet i hemmet för att förenkla deras 

vardagsliv. Äldre personer som använder en viss teknik visar i många fall ett intresse och en 

efterfrågan för annan teknik. Den redan använda tekniken öppnar upp för ny teknik, det 

regelbundna teknikanvändandet leder till ökad kunskap vilket i sin tur skapar ett intresse för 

tekniken och dess utveckling (Östlund, 2003). I Ernfridsson och Hagbergs (2007) studie Två 

porträtt av äldre teknikanvändare beskriver deltagarna att teknikanvändandet sker främst vid 

behov och de använder bara den teknik som de har nytta av. Tekniken har på olika sätt 

förenklat och fört nytta med sig. Studien har en etnografisk riktning där forskarna har använt 

sig av intervjuer med nyckelpersoner för att hitta rätta målgruppen. Forskarna har tagit fram 

två personor och intervjuat dem angående deras teknikanvändning. Deltagarna anser att 

mycket teknik är ointressant och de har inget intresse av att lära sig den nya tekniken. Men de 

lyfter dock upp att den kunskap de behärskar använder de regelbundet i vardagslivet och de 

har ett intresse av den. Deltagarna diskuterar även att de gärna använder tekniken till att bland 

annat söka kunskap och hålla sig uppdaterade. Tekniken har förenklat deras möjligheter till 

lärande och kunskapssökande (Ernfridsson & Hagberg, 2007).  

Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag "Teknik för äldre" gjorde studien vardagsteknologi 

för de allra äldsta (Nilsson, Barenfeld & Ivanoff, 2007) där syftet med studien var att 

utvärdera vilken effekt ökad information har på användning av hjälpmedel och 

aktivitetsförmåga. Studien syftar till att utvärdera vilken effekt ökad information har på 

användning av hjälpmedel och aktivitetsförmågan. I datainsamlingen började man med att 

kontakta slumpmässigt utvalda personer där man informerade om studien, senare tillfrågades 

de om de ville delta i studien. Sedan intervjuades personerna och baslinjedata samlades in. 

Baslinjedata är den data som visar på intervjupersonernas egenskaper i början av studien så 

som ålder, kön och handstyrka. I samband med denna fas lottades även deltagarna i tre 

grupper: förebyggande hembesök, seniorträff med uppföljande hembesök och en 

kontrollgrupp. En uppföljning gjordes efter att alla deltagarna avslutat sina respektive 

aktiviteter. Man använde sig av ett frågeformulär som innehöll frågor om persondata, 

hjälpmedel, ny teknik, aktivitetsförmåga, fall av mått på sårbarhet och nedsatt reservkapacitet. 

Efter detta följde seniorträffar, förebyggande hembesök och sedvanligt omhändertagande. 
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Under seniorträffarna fick deltagarna berätta om sina egna erfarenheter av att bli äldre. 

Deltagarna fick även information om hjälpmedel och ny teknik, så som mobiltelefoner, 

datorer och internet som kan underlätta deras vardag. Studiens resultat visar på hur äldre delar 

med sig av sig av tekniken, i många fall handlade det om teknik som hjälpmedel. Med 

kunskap om tekniken kunde de se att det fanns ett behov av den tekniken som hjälpmedel i 

hemmet. Kunskapen av tekniken förenklade vardagsbehoven och ledde till att fler äldre 

människor såg ett behov av den specifika tekniken (Nilsson, Barenfeld & Dahlin-Ivanoff, 

2010). Studien visar här att teknikbehovet ökar när det finns kunskap i teknikens 

användningsområden. Den teknik de äldre väljer bort är tekniken som de inte använder och 

inte kan hantera, men med en vetskap om hur tekniken ska användas skapas det ett behov hos 

de äldre.  

I Boulton-Lewis, Buys, Lovie-Kitchin, Barnett och Davids (2007) studie beskrivs ett 

teknikintresse hos de äldre och även en vilja att lära sig nya användningsområden av. En 

kvantitativ studie gjordes bland äldre personer i Australien, där enkätfrågor från 2655 

personer från 50 år och uppåt analyserades. Studiens resultat visade att de personer som har 

tidigare kunskap av teknik då de har använt teknik i arbetet eller på annat sätt har kunskap i 

tekniken är de som främst har ett stort intresse för tekniken och dess användarmöjligheter. 

Resultatet visar även att äldre som använder sig av teknik i vardagen har ett stort intresse av 

lära sig annan teknik (Boulton-Lewis, Buys, Lovie-Kitchin, Barnett & David, 2007). Detta 

syns också i Nilsson, Barenfeld och Ivanoffs studie där användningen av tekniken har skapat 

ett ökat intresse. Vid användning av teknik fick de äldre en kunskap i tekniken som de sen 

delade med sig av, på exempelvis seniorträffar, detta ökade både kunskapen och intresset för 

tekniken (Nilsson, Barenfeld & Dahlin-Ivanoff, 2010). Studien Teknik för hela livet – Äldres 

behov, teknikers och marknaders utveckling (Östlund, 2003) har som syfte att peka på vikten 

av att öka teknikanvändningen bland de äldre. Att medvetandegöra de äldres behov av 

teknikanvändning ökar användningen och de äldres förståelse av teknikens 

användningsområden och möjligheter. Teknikanvändningen leder till ett intresse hos de äldre 

som öppnar för en marknad för att utveckla och anpassa tekniken till de äldres behov och 

intressen (Östlund, 2003). Äldre personer som använder teknik i sin vardag visar på ett 

intresse av teknik, i huvudsak ett intresse i den tekniken som de redan använder. Viss 

forskning visade på att det även finns äldre som inte har ett teknikintresse men detta bristande 

intresse gäller den tekniken de inte använder eller vet hur de kan använda den.   

Många studier visar på att äldre gärna använder tekniken som ett verktyg för att söka kunskap, 

främst när det kommer till datorer och internet. Detta blir tydligt i Boulton-Lewis et al. (2007) 

studie Ageing, learning and computer technology in Australia där deltagarna förklarar vilka 

användningsområden tekniken har för dem. Många menar på att tekniken bland annat används 

till att söka information, hålla sig uppdaterad och lära sig nya saker. Internet skapar en 

möjlighet för dem att söka kunskap på egen hand och snabbt kunna få svar på funderingar 

genom information på internet (Boulton-Lewis et al., 2007). Ernfridsson & Hagberg (2007) 

beskriver deltagarnas teknikanvändning och kunskap i tekniken. Deltagarna förklarar att de 

använder tekniken för att de vill ha en kunnighet i deras teknikanvändning och inte känna sig 

dumma eller okunniga, de vill känna en trygghet i deras teknikanvändning (Ernfridsson & 

Hagberg, 2007). Även i Nilsson, Barenfeld & Ivanoffs (2010) studie visar deltagarna exempel 

på hur de genom tekniken och deras förmåga att använda internet, kan få den kunskap de 

söker. Vid frågan om hur de äldre använder sig av tekniken tar de även här upp 

informationssökning men även användning av ordbehandlare (Nilsson, Barenfeld & Ivanoff 

2010).  
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5.2. Ökat teknikintresse genom kunskap  

Under detta tema kommer vi att presentera hur tidigare forskning visar på att kunskap av en 

viss teknik leder till ett ökat teknikintresse bland äldre personer. Den tidigare forskning vi 

tittat på visar på ett ökat teknikintresse bland äldre, ett intresse som ökar när de äldre lär sig 

att hantera tekniken och ser dess möjligheter och fördelar. 

Vi kan se detta i Boulton-Lewis et al., (2007) studie där de äldres intresse för ny teknik ökar 

när de ser fördelarna med tekniken. Att exempelvis kunna känna sig uppdaterade och 

självständigt uppdatera sig själva i vad som händer i nuläget är något respondenterna visade 

en stark vilja till. Respondenterna påpekade dock att rädslan för förändring kunde begränsa 

dem till att lära sig nya saker, men med kunskap i tekniken vågar de använda och se på 

teknikens fördelar. Vid frågan hur de främst använde ny teknik svarade de bland annat att 

tekniken användes för att kommunicera, lära sig, hålla kontakten med nära och kära, hålla sig 

uppdaterade och för nöjes skull.   

Nilsson, Barenfeld och Ivanoff (2007) studie syftar på att utvärdera vilken effekt ökad 

information har på användning av hjälpmedel och aktivitetsförmågan. Resultatet visar på att 

majoriteten av deltagarna fortfarande var oberoende av hjälp i vardagen. Deltagare som var 

aktiva i seniorträffar var den gruppen som hade flest tekniska hjälpmedel. På träffarna gavs 

deltagarna information om vardagsaktivitet och teknik i vardagen, där kunde de även 

diskutera hjälpmedel och dela med sig av erfarenheter och strategier för att underlätta olika 

aktiviteter. De som fick kunskap om tekniken var mest villiga och öppna för teknik i 

vardagen. Studien visar även att användandet av datorer var mest för mejlande, 

informationssökning, användning av ordbehandlare, utföra bankärenden och för att spela 

spel.   

Det finns en tydlig koppling mellan ökat teknikintresse bland de äldre genom ökad kunskap. 

När de äldre känner en trygghet i sin kunskap vågar de utforska tekniken och använda den 

mer vardagligt och på flera olika sätt. Ett teknikintresse växer och de äldre ser nya 

möjligheter. Genom att exempelvis gå en datorkurs eller ta hjälp av anhöriga skapas det en 

större trygghet i användandet, vilket skapar ett mer regelbundet teknikanvändande 

(Ernfridsson & Hagberg, 2007).   

När man tittar på marknaden för den teknik som är anpassad för äldre användare kan man se 

att det finns ett hinder för att utveckla denna marknad. Tillgång och användning av datorer 

och ny teknik bland de äldre har ökat, men efterfrågan finns främst på den teknik som de äldre 

redan använder i hemmet. Där finns det hinder att utveckla denna marknad för äldre 

teknikanvändare då det råder okunskap, fördomar, ovana och brist på metoder och 

övningstillfällen. Genom att marknaden för ny teknik ser och förstår behoven skapar man och 

driver fram en teknikanvändning, detta sker genom ökad kunskap vad gäller 

utvecklingsmöjligheter. Genom att det finns en tillgänglighet har alla människor samma 

förutsättningar att klara vardagen och delta i samhället (Östlund, 2003). Van Minh, Byass, 

Chuc och Walls (2010) studie tar upp kopplingen kunskapens effekter på hälsan. Syftet med 

denna studie är att titta på och beskriva de mönster av hälsa, status, och livskvalitet bland 

äldre vuxna i en landsbygd i Vietnam, och även se kopplingen med vissa socioekonomiska 
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faktorer. Studiens deltagare var i åldrarna 50 år och uppåt. Studiens resultat visade på hur 

äldre personer med hög utbildningsnivå visade på en bättre hälsa och större 

livstillfredsställelse (Van Minh, Byass, Chuc & Wall, 2010).   

5.3. Teknikens roll i strävandet efter sociala relationer och livskvalitet  

Under detta tema kommer vi att presentera tidigare forskning som visar på den viktiga roll 

tekniken spelar vid sökandet och strävandet efter sociala relationer och en god livskvalitet, 

och hur detta förenklas vid användning av teknik. 

Forskning visar på att äldre personer använder tekniken för att på ett eller annat sätt förenkla 

eller förbättra tillvaron. Genom tekniken kan de hålla kontakten med nära och kära och hålla 

sig uppdaterade i det som händer runtomkring. I denna del kommer vi lyfta fram hur 

forskningen ser på sociala relationer, tillfredställelse och livskvalitet för att sedan visa på hur 

relationen mellan dessa begrepp och tekniken samspelar.   

I en studie gjord av Wilhelmson, Andersson, Waern och Allebeck (2005) hade forskarna som 

syfte att titta på vad äldre personer ansåg utgjorde livskvalitet. Respondenterna bestod av 141 

slumpmässigt utvalda personer mellan åldrarna 67-99 år. Data samlades in i form av 

intervjuer med deltagarna där frågor ställdes angående deras hälsa och sociodemografiska 

bakgrund. Även en öppen fråga ställdes där deltagarna fick svara på vad de ansåg utgjorde 

livskvalitet. Den kategori som hamnade högst upp var sociala relationer, följt av hälsa, 

aktiviteter, funktionsförmåga, välbefinnande, personlig tro, attityd, sitt eget hem och sin egen 

ekonomi (Wilhelmson, Andersson, Waern & Allebeck, 2005). Kohli, Hank och Künemunds 

(2009) studie The social connectedness of older europeans syftar till att undersöka mönster av 

social anknytning i sociala relationer. Man använde sig av longitudinell data från Survey of 

helth, Ageing and Retirement in europe (SHARE). SHARE är det första europeiska 

dataregistret som kombinerar omfattande landkorsande information som socioekonomisk 

status, hälsa och familjerelationer hos den äldre populationen. Registret innehåller 30 000 

personer i åldern 50 år och uppåt, från 12 länder. Resultatet visar på vikten av sociala 

relationer o de äldres behov av ett gott välmående. Studien visar även att äldre personer ofta 

vänder sig till olika typer av grupper och att det finns ett behov av tillhörighet och en känsla 

av att vara en del av något (Kohli, Hank & Künemunds, 2009).   

I Abdel-Ghanys (2009) studie är syftet att kunna se på och urskilja de aspekter av livskvalitet 

som är särskilt relevanta för äldre människor. Deltagarna bestod av 961 personer i åldern 65 

år och uppåt. Deltagarna fick bedöma hur de såg på sitt boende, hälsa, sociala relationer och 

aktiviteter, livstillfredställelse, självständighet och ekonomiska förhållanden. Resultatet visar 

på hur social- och fysisk isolering påverkar livskvalitetens tillfredsställelse, socialisationen 

höjer livskvaliteten (Abdel-Ghany, 2009). Dock tas det upp i Ahmed-Mohamed, Rojo-Perez, 

Fernandez-Mayoralas, Forjaz och Martinez-Martins (2014) forskning Associative 

participation of older adults and subjective quality of life: exploring self-selection bias att 

delta och aktivt tillhöra en förening inte behöver vara det självklara valet för den äldre för att 

maximera sin personliga tillfredsställelse. Forskarna har tittat på en undersökning som 

genomfördes 2008 där man tittade på förhållanden och livskvalitet. Urvalet bestod av 1106 

personer i åldern 60 år och äldre. Studiens resultat visar på att tillfredställelse kan uppnås på 

andra sätt än att tillhöra en aktiv förening (Ahmed-Mohamed, Rojo-Perez, Fernandez-

Mayoralas, Forjaz & Martinez-Martin, 2014). Denna forskning visar att föreningslivet inte är 
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nödvändigt, dock visar inte resultatet att sociala relationer inte är något de äldre har ett behov 

av för att höja deras tillfredsställelse och livskvalitet.   

Andersssons (2007) studie Äldre personers sista tid i livet beskriver de äldres upplevelse av 

livskvalitet. Det som prioriteras bland de äldre är bland annat känslan av att vara hemma, att 

försöka anpassa sig, att vara kring närstående och att fortfarande vara viktig för andra 

(Anderssson, 2007). studien visar att de äldre fortfarande vill vara en del av samhällets 

utveckling, de är inte offer utan vill fortsätta leva sina liv utifrån det som ger dem glädje och 

tillfredsställelse som leder till en god livskvalitet. Här blir det tydligt att för att uppnå en god 

livskvalitet måste de äldre ges möjlighet att hänga med och förstå den rådande tekniska 

utvecklingen. Deras teknikanvändning måste kunna vara lika självklar som yngre 

generationers teknikanvändning.   

I Boulton-Lewis et al. (2007) forskning ageing, learning and computer technology in 

Australia har forskningsresultatet visat på en stark koppling mellan livskvalitet och 

teknikanvändningen. Forskarna menar på att teknikanvändningen bidrar till bland annat 

kompetens, ett starkare självförtroende, en hälsosammare livsstil, vänskap, relationer, hobbys 

och en lättare kontakt med familj och vänner (Boulton-Lewis et al., 2007). Genom att 

utveckla en större teknikanvändning bland de äldre kan det bidra till fler möjligheter att uppnå 

tillfredsställelse vilket i sin tur leder till en bättre livskvalitet. Med teknisk användning kan de 

äldre fortsätta vara en del av samhällets utveckling.  

5.4. Sammanfattning av tidigare forskning  

Utifrån den tidigare forskning vi tittat på kan vi konstatera vikten av teknikanvändningen hos 

äldre personer. Teknikanvändningen skapar en förståelse för tekniken och dess 

användningsområden. Detta ger en trygghet och de äldre känner att de kan lita på tekniken. En 

teknikanvändning bland äldre personer leder till en självständighet och ökad tillfredställelse 

hos de äldre. De kan på egen hand använda tekniken på olika sätt vid behov, intresse och i 

kunskapssökandet. För att äldre personer ska få en hög tillfredsställelse och livskvalitet bör de 

inkluderas i teknikutvecklingen. Den forskning vi har tittat på visar att de äldre sällan ser 

svårigheter eller hinder i tekniken. Många äldre ser istället på teknikens fördelar och menar att 

deras liv har berikats med hjälp av tekniken. Många påpekar att all teknik inte är nödvändig 

för dem men de vill kunna ha möjlighet att välja vilken teknik de anser är relevant för dem. 

Vid intresse av en specifik teknik som de inte har lärdom om ser många att de gärna frågar sin 

omgivning eller väljer att gå en kurs för att öka kunskapen i den specifika tekniken.  Kunskap 

i tekniken skapar ett intresse för teknik och öppnar för möjlighet att lära sig och använda sig 

av ny teknik i vardagen. Deltagarna i studierna visar på ett intresse av att utveckla sitt lärande 

i de teknikområden de har en viss kunskap i. Genom att ge de äldre kunskap i olika 

teknikområden kan det bidra till ett ökat intresse och användning av teknik bland de äldre, där 

tekniken kan fungera som ett verktyg som förenklar vardagen. Att säga att äldre personer inte 

hänger med i teknikutvecklingen kan på många sätt ses som korrekt då de på många olika sätt 

exkluderas från det ständigt utvecklande tekniksamhället. Forskning som studerat de delar av 

teknik som är intressant för de äldre, där de har en kunskap i tekniken och har kunskap i dess 

användningsområden, visar inte på ett utanförskap bland de äldre.  

Forskningen visar även på att det finns en strävan bland de äldre att uppnå en god livskvalitet 

och att de gärna prioriterar det som de anser bidrar till en god livskvalitet. Att bland annat 

känna sig uppdaterad, ha kontakt med närstående och känna sig självständig är något de äldre 



14 

 

lyfter fram som viktigt för att uppnå en god livskvalitet. Med kunskap i teknikanvändningen 

kan de äldre uppnå de känslor som bidrar till den tillfredställelse de strävar efter. Studierna 

visar på behovet av sociala relationer och god livskvalitet bland de äldre. Med olika medel 

kan de äldre välja att förbättra sin tillvaro vilket skapar en tillfredsställelse hos dem. Med 

tekniken kan de exempelvis hålla sig uppdaterade och ha en regelbunden social kontakt med 

nära och kära oavsett det geografiska avståndet. De kan också använda tekniken till nöje och 

annat som ger dem en glädje i livet. Tekniken kan ses som ett verktyg som bevarar de 

regelbundna sociala kontakterna och möjliggör de äldres strävan efter livskvalitet.  
 

5.5. Vårt bidrag till den tidigare forskningen  

I sökandet efter forskning stötte vi på en mängd studier där syftet var att med hjälp av 

tekniska hjälpmedel kunna förbättra de äldres funktion i hemmet. Vi fann även studier som 

syftar till att visa på hur man kan motverka äldre personers ensamhet och känsla av 

utanförskap genom att använda teknik. Vi tittade även på studier som såg på de äldres 

livskvalitet och hur deras prioriteringar för att nå en hög livskvalitet såg ut. Vi har dock inte 

funnit forskning som lyfter de äldres upplevelser av ny teknik, och hur de väljer att förhålla 

sig till den nya tekniken och dess utveckling. Vår forskning byggs därför på de äldres 

subjektiva berättelser och syftar till att tydliggöra relationen mellan de äldre och den nya 

tekniken.      

6. Metod  

I metoddelen kommer vi att ge en kortfattad presentation av den valda metoden. För att vi ska 

kunna ge en kortfattad presentation som inte saknar en grund för att förstå hur vi har gått 

tillväga i vår studie har vi valt att här lägga fokus på de delar i metoden som har varit mest 

relevanta för oss. Detta får till följd att vissa specifika delar av metoden inte kommer att 

beröras, vilket inte handlar om att de är oväsentliga utan snarare om att de är mindre relevanta 

för just vår studie. Förutom att ge en presentation av metoden kommer vi här att motivera 

valet av densamma till vår studie. I denna del finner vi det även lämpligt att redogöra för 

tillvägagångsättet vad gäller intervjuer och etiska ställningstaganden. I metoddelen kommer vi 

även att redogöra för tillvägagångsättet vad gäller datainsamling, urval och analys. Dessa 

kommer framträda i studiens olika faser, där de två första faserna kommer få en grundlig 

redogörelse medan den tredje och sista fasen till viss del integrerats i den andra fasen och 

kommer redogöras utifrån detta. Det blir här en redogörelse varför vi ansåg det mindre 

nödvändigt att genomföra den teoretiska fasens urval, datainsamling och analys.  

6.1. Metodval  

I denna studie har vi valt att använda oss av grundad teori som metod. Detta då vi vill se på 

hur äldre människor upplever och förstår användningen av ny teknik och den accelererande 

utvecklingen på detta område. Vi vill kunna se om det finns några mönster och kopplingar på 

hur äldre ser på ny teknik i det framtagna datamaterialet. Med en grundad teori vill vi fånga 

relationen mellan de äldre och den nya tekniken, vi vill komma åt de äldres egna upplevelser 

(Hartman, 2001:21).  Genom att undersöka insamlad data vill vi kunna utveckla kategorier 

som i sin tur kan generera en teori (Guvå & Hylander, 2003:5). Det här gör metoden 
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intressant för oss då vi inte är ute efter att testa eller verifiera en redan befintlig teori, vårt mål 

är att utifrån det vi får fram i våra intervjuer kunna generera en teori.  

 
6.1.1. Grundad teori  

Grundad teori är en metod som kan användas i både kvantitativa och kvalitativa studier då den 

både är deduktiv och induktiv. Metoden utvecklades av Barney Glaser och Anselm Strauss i 

början av 1960-talet. Samarbetet tog senare slut och de båda fortsatte att utveckla metoden på 

varsitt håll (Hartman, 2001:28). Glaser och Strauss framhåller metoden som den gyllene 

medelvägen som kan undgå bristerna med de rent deduktiva och induktiva metoderna. 

Grundad teori är en metod med inslag av det kvantitativt deduktiva men bygger framförallt på 

det kvalitativt induktiva. Likt vår studie så är det vanliga tillvägagångssättet att man i grundad 

teori utgår från en induktiv ansats men där antaganden som växer fram under studiens gång 

prövas mot empirin på ett deduktivt sätt (Guvå & Hylander, 2003:12-13). Det blir en process 

där man upprepar urval, datainsamling och analys. Denna process fortlöper fram till att en 

teori har genererats (Hartman, 2001:36).  

 

Idag är det Glaser som driver på utvecklingen av grundad teori. Glaser menar på att teorin ska 

växa fram ur data och data ska inte behandlas på ett förutbestämt sätt. I behandlingen av data 

ska det endast finnas några enkla regler och inte ett helt regelverk som Strauss beskriver. 

Undersökningen ska växa fram när data samlas in, begrepp genereras, minnesanteckningar 

skrivs och sorteras och när en forskningsrapport skrivs. I vår studie använder vi oss av Glasers 

metod då vi vill med öppna ögon se på hur synen på och användningen av ny teknik är hos de 

äldre (Hartman, 2001:33-34).   

 

Datainsamlingen sker i tre olika faser under studiens gång. I den första så kallade öppna fasen 

samlas all relevant material in där kategorier och kärnkategorier tas fram. I nästa fas, den 

selektiva, väljer man ut vilka kategorier som är relevanta för att fortsätta användas i studien, 

kategorierna måste ha en relation till kärnkategorin. I den sista fasen, den teoretiska fasen 

handlar det om att finna relationer mellan kategorierna (Hartman, 2001:74).    

Kodningen är en induktiv process där man tittar på vad datan säger om det som studeras. Vad 

man kan se för händelser och vilka sociala handlingar som tydliggörs. Den första kodningen 

sker i den öppna fasen. Där är kodningen öppen och förutsättningslös och information samlas 

in från olika källor, allt är av intresse (Guvå & Hylander, 2003:37). Kategorier synliggörs för 

att sedan utvecklas till begrepp. Därefter tittar man på relationen mellan de framtagna 

begreppen för att i sin tur få fram en kärnkategori. För att kunna binda de olika delarna till en 

helhet måste det finnas en röd tråd, detta blir möjligt med hjälp av en kärnkategori (Guvå & 

Hylander, 2003:43).  

 

När man samlat in tillräckligt med data om en kategori uppnår man teoretisk mättnad. All 

vidare data som hittas får då inte plats i teorin. En teoretisk mättnad blir tydlig när ny 

varierande data hittas och de egenskaper man tillskrivit kategorin inte påverkas (Hartman, 

2001:71-72)   
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6.2. Etiska ställningstaganden  

När det kom till våra etiska riktlinjer använde vi oss av vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet utgår från fyra 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera om forskningen och den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet menar på att deltagarna i 

undersökningen har rätt att själva bestämma om de vill vara delaktiga i undersökningen och 

de kan avsluta sitt samarbete närsomhelst under undersökningens gång, 

Konfidentialitetskravet där alla deltagarna i studien ges största möjliga konfidentialitet och 

deras personuppgifter ska förvaras så att oberörda inte kan ta del av dem. Det sista 

huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att all samlad information om deltagarna endast 

får användas för forskningsändamål. I vår studie tog vi hänsyn till dessa fyra krav och var 

noga med att informera våra deltagare innan intervjuerna hur vi skulle använda det insamlade 

materialet och att alla deras personuppgifter skulle kodas så att uppsatsens läsare inte skulle 

kunna knyta datan till enskilda personer (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning).  
 

6.3. Den öppna fasen – urval, datainsamling och analys   

Glaser (1978) skriver att man ska gå in i denna fas med ett undersökningsområde av 

sociologisk relevans och inte börja med en färdig frågeställning (Glaser, 1978:44). Det här låg 

helt i linje med vårt tillvägagångssätt där vi gav oss in i denna fas utan någon färdig 

frågeställning men där vi hade ett undersökningsområde där vi ville att frågorna skulle växa 

fram ur den data som intervjuerna gav. Undersökningsområdet som vi koncentrerade studien 

till var äldre människor relation till teknik och teknikens accelererande utveckling. I detta 

skede började vi söka efter äldre personer, det vill säga personer som var över 65 år, som 

skulle kunna ge oss information till det valda området. Det finns gott om äldre människor i 

vår direkta närhet men vi valde att inte använda de vi var nära bekanta med som 

intervjupersoner. Detta då vi var rädda för att vi utan färdiga frågor riskerade att hamna i 

samtal som handlade om sådant som inte berörde vårt undersökningsområde. Istället fick vi 

genom bekanta tips på personer som vi kunde ta kontakt med för att fråga om de ville delta i 

vår undersökning. Genom det här tillvägagångssättet fick vi tag i fyra personer där två var 

kvinnor och två var män. Det var viktigt för oss att dessa personer var av varierande ålder och 

täckte in ett brett åldersspann, vilket de också gjorde då den yngsta var 69 år och den äldsta 

var 86 år. På så vis fick vi fram ett datamaterial som täckte in köns- och åldersskillnader. I 

denna fas gick vi in med inställningen att allt det intervjupersonerna sa rörande vårt valda 

område skulle kunna vara av intresse och i enlighet med Glaser så försökte vi i största möjliga 

mån lägga våra förutfattade meningar åt sidan. Det handlar här om att fokusera på vad som 

pågår hos de människor vi har för avsikt att undersöka (Hartman, 2001:40).  

Vi bokade in intervjuer med våra fyra respondenter, där de fick välja plats var intervjun skulle 

äga rum. Alla fyra valde att bli intervjuade i sina hem. Intervjuerna pågick i 45-60 minuter, 

vilket vi ansåg vara en rimlig tid för samtalen för att de skulle kunna ge oss tillräcklig data för 

att påbörja undersökningen. Före varje intervju var vi noga med att gå igenom de etiska 

riktlinjerna för att de intervjuade skulle känna sig trygga både med oss och situationen. Vi är 

väl medvetna om att Glaser argumenterar för att man inte ska spela in intervjuerna på grund 

av att detta drar ner hastigheten på undersökningen och att det leder till att man inte utvecklar 
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känsligheten för vilken data som är betydelsefull (Hartman, 2001:64). Vi valde att gå emot 

Glasers argument då vår kunskap om att använda grundad teori är begränsad. Detta 

resulterade i att vi spelade in intervjuerna med inspelningsfunktionen på mobiltelefonen. Då 

vi från början saknade rätt känslighet för vilken som var den ”rätta” datan, möjliggjorde vårt 

tillvägagångsätt att vi kunde gå tillbaka och lyssna flera gånger på intervjuerna för att inte gå 

miste om sådant som var centralt i det som framkom. Det kan erkännas att vårt 

tillvägagångssätt var mer tidskrävande men vi anser att det var nödvändigt för att få en bra 

grund i vår undersökning. Efter varje genomförd intervju var det viktigt för oss att påbörja 

analysen av data så snart som möjligt, därför att oavsett om intervjuerna var inspelade så finns 

det andra variabler som spelar in, så som kroppsspråk och miljö, som var viktiga att 

dokumentera medan de fortfarande var färska i minnet. I analysen började vi med att ta fram 

de kategorier som ansågs vara centrala i intervjuerna. Precis som fasens namn avslöjar så 

försökte vi inte begränsa oss utan vi var öppna för vilka kategorier som var relevanta. Vi 

kodade fram så många kategorier som möjligt för att sedan utveckla dessa till begrepp. När vi 

hade funnit alla kategorier vi ansåg möjliga att finna började vi titta på relationer mellan dem. 

Här tittade vi även på våra minnesanteckningar som vi samlat in under studiens gång. Arbetet 

med minnesanteckningarna var återkommande i alla faser. Minnesanteckningar som samlade 

idéer till det fortsatta datainsamlandet och som låg till grund för att generera en teori. Det var 

minnesanteckningarna tillsammans med det kodade materialet som visade på relationen 

mellan de olika begreppen och andra gemensamma samband. Detta i sin tur tydliggjorde 

vilken kategori som var återkommande och kunde knytas till många av de andra kategorierna 

(Hartman, 2001:82-83). Under kodningsprocessen var kategorin behov mest central och hade 

starkast samband till de andra kategorierna och därmed blev behov vår kärnkategori i den 

öppna fasen. Vi uppnådde här en mättnad och kunde därmed gå vidare till nästa fas, den 

selektiva fasen (Hartman, 2001:40-41).   

6.4. Den selektiva fasen – urval, datainsamling och analys  

Hartman (2001) beskriver den selektiva fasen som den fas då undersökningen avgränsas 

genom att de centrala kategorierna av de tidigare genererade kategorierna väljs ut. Det är här 

viktigt att följa några enkla regler. Den första regeln är att endast de kategorier som har en 

relation till kärnkategorin ska ingå i kategorin. Den andra regeln är att kärnkategorin ska ha en 

nödvändig relation till undersökningsproblemet, det är då forskaren blir säker på att 

undersökningen är relevant till området. Den tredje regeln är att forskaren ska fokusera på en 

kärnkategori åt gången. Om det finns flera kategorier som anses kunna vara kärnkategorier, 

ska forskaren bestämma sig för en specifik kärnkategori. De andra kategorierna blir betydande 

kategorier men inte kärnkategorier (Hartman, 2001:83).  

Vidare i den selektiva fasen gjorde vi nya intervjuer med fem nya respondenter, även här hade 

vi en jämn könsfördelning där våra intervjupersoner bestod av två kvinnor och tre män. 

Respondenterna i denna fas var i åldrarna 66-89 år. Tre av respondenterna fick vi kontakt med 

via bekanta och de andra två genom Pensionärernas riksorganisation (PRO). Alla fem 

intervjuer ägde rum i respondenternas hem på deras önskemål. Intervjuerna pågick emellan 

45-60 minuter. Även denna gång inledde vi intervjuerna med att gå igenom de etiska 

riktlinjerna.  

Frågorna som vi använde i den selektiva fasen tog vi fram utifrån data som genererats i den 

öppna fasen, efter analysen i den öppna fasen togs 22 frågor fram till denna fas. Vi 

diskuterade om vi valt för många frågor att gå vidare med men bestämde oss att använda alla 
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framtagna frågor för att få fram en mer tydlig och detaljerad bild av respondenternas 

upplevelser. Nu i den selektiva fasen ställde vi mer riktade frågor för att vi skulle få en 

tydligare bild av de äldres syn på och användning av ny teknik utifrån kategorierna. Vår 

kärnkategori, behov, var central i våra frågor. I denna fas låg fokus på att synliggöra 

relationerna mellan de olika kategorierna och kärnkategorin. Genom data som framkommit 

gavs vi möjlighet att peka på relationer mellan kategorierna som tydliggjorde hur relationen 

mellan de äldre och den nya tekniken såg ut. Vi insåg här att vi redan kommit in i den sista 

fasen, den teoretiska fasen.    

Våra långa, många och innehållsrika intervjuer i den selektiva fasen hade medfört att vi redan 

i detta stadie kommit in i den teoretiska fasen, dock utan att på ett tydligt sätt utföra den tredje 

fasens urval, datainsamling och analys, men där relationerna hade tydliggjorts och där det 

började handla om upprepningar. Detta var ett resultat av att de fem intervjuer vi gjorde i 

denna fas gjordes under en lång tidsperiod. Effekten av detta var att innan samtliga intervjuer 

var gjorda hade vi redan efter de första intervjuerna i denna fas gjort en analys av datamaterial 

som sedan kom att påverka vidare urval och analys. Vi ansåg här det fruktlöst att göra ett sista 

steg av urval, datainsamling och analys då detta enbart skulle bli ett förtydligande av att den 

teoretiska fasen redan var gjord. Bilden av den undersökta relationen mellan de äldre och ny 

teknik hade redan tydliggjorts och i och med det kunde vi inte generera något nytt till studien. 

Detta i kombination med en tidsbegränsning gjorde att vi nöjde oss här och gick vidare i 

studien.     

Precis som vi skildrat i inledningen av denna uppsats så är samhället i en ständig förändring 

och då kanske specifikt inom det valda området vad det gäller ny teknik. Med detta sagt så har 

det konstaterats att vi inte kunde få fram ytterligare information kring relationen mellan de 

äldre och ny teknik i detta nu men att i enlighet med GT så är aldrig ens teori slutgiltig utan 

måste vara modifierbar. Den måste kunna anpassas till en verklighet som kommer av att 

samhället förändras (Hartman 2001:54-55).  

7. Resultat  

I denna resultatdel ska vi redogöra för hur vår teori vuxit fram, hur vi använt vår data för att 

kunna generera en teori. Här kommer vi redogöra för både vår kärnkategori och våra 

underkategorier, sen också visa på relationer mellan de olika kategorierna. Vi har valt att 

redovisa resultatet i tre olika delar. Detta har underlättat för oss då vi tycker att resultatet får 

en tydlighet och blir enkelt att följa, något vi tror även gäller för andra läsare och därför har vi 

valt detta tillvägagångssätt.   

7.1. Resultat del 1 - Den öppna fasen 

I denna första resultatdel utgick vi ifrån data vi samlat in i den öppna fasen. Efter att vi 

genomfört fyra intervjuer kan vi här redovisa vilken kärnkategori och vilka underkategorier vi 

har fått fram. Vår kärnkategori är behov, som handlar om att tekniksynen och 

teknikanvändandet bland de äldre är mycket styrt av deras olika behov. Andra kategorier som 

vi funnit, som inte är lika centrala i relationen mellan de äldre och ny teknik som behov, blir 

alltså våra underkategorier. Dessa är intresse, lärande, ekonomi, anhöriga, oro, trygghet, 

möjligheter och begränsningar. Vi väljer här att redogöra för varje kategori som bygger på 

vad våra respondenter har betonat och det som varit mest förekommande i det som de har talat 
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om i sin syn på ny teknik och användningen av densamma. En stor del av resultatet handlar 

om hur den nya tekniken påverkar de äldre. Det blir här en förklaring av varje kategori som vi 

stödjer med citat vilket vi anser ger en bra grund till vår förklaring av varje kategori och på så 

vis blir det också tydligt hur kategorin behov vuxit fram som kärnkategori. Behov är den 

kategori som är ständigt återkommande och ofta styrande över underkategorierna, ibland inte 

styrande men i de fallen finns ett nära samspel mellan kärnkategori och underkategori. Behov 

blir ”spindeln i nätet” och är den styrande faktorn vad gäller de äldres syn på och användning 

av ny teknik samt dess utveckling.  

I denna resultatdel, den öppna fasen, deltog fyra personer. Dessa har vi valt att benämna som 

intervjuperson 1-4. 

Intervjuperson 1 är en kvinna som är 86 år gammal. Hon har varit yrkesverksam fram till det 

då hon gick i pension i samband med att hon fyllde 65. Hon har haft flertalet olika yrken, 

bland annat har hon arbetat som växeltelefonist och butiksbiträde. Hon har ingen akademisk 

utbildning. Gått årskurs 1-6. 

Intervjuperson 2 är en man som är 69 år gammal. Gick i pension för 5 år sedan. Han har varit 

yrkesverksam i byggbranschen i ca 45 år. Innan det arbetade han 5 år som bilmekaniker. Han 

har gått som lärling till yrken. Även jobbat lite med ekonomi. Gick årskurs 1-7 i skolan och 

började arbeta när han var 14 år.  

Intervjuperson 3 är en man som är 84 år gammal. Varit pensionär sedan han fyllde 65 år. Han 

har under sitt yrkesverksamma liv arbetat som lärare på högstadiet, framförallt inom ämnena 

religion och historia. Han har en akademisk bakgrund i och med sin lärarutbildning. 

Intervjuperson 4 är en kvinna som är 73 år gammal. Pensionär sedan 6 år då hon valde att 

jobba ett par år till efter det att hon fyllt 65. Varit yrkesverksam inom vården och då 

framförallt på sjukgymnastiken. Arbetat en del i receptionen inom denna verksamhet. Gått 

grundskola samt gymnasiet men ingen akademisk utbildning. 

Behov  
De äldres behov av teknik handlar om ett behov som inte ser helt lika ut om vi jämför med en 

yngre generations behov av teknik. Olika behov kan ses som ett inneboende krav på att 

motverka en viss brist, en brist som verkar se olika ut för olika generationer. Här blir det 

intressant att se att dessa brister skiljer mellan den yngre generation och den äldre 

generationen som vi valt att studera i denna studie. I våra intervjuer växer det fram en bild av 

att de äldre gärna tar till sig ny teknik men att det finns vissa förutsättningar för vilken 

specifik teknik de tar till sig och på vilket sätt detta sker. Att kunna vara självständig blir 

bland de äldre ett mycket centralt behov. Detta behov av självständighet är något som syns 

både i användandet av ny teknik och i synen på densamma. Våra respondenter talar utifrån ett 

perspektiv där det ges en syn på den nya tekniken och deras teknikanvändande som något som 

hjälper dem vad gäller att uppfylla de basala behoven som till exempel att ny teknik kan öka 

känslan av trygghet. Våra respondenter talar om att de inte är helt beroende av den nya 

tekniken utan talar istället om den som något som kan underlätta för dem och som de nyttjar 

när behovet finns där. Det framkommer en sammantaget positiv syn på ny teknik men de 

påtalar också att de inte är beroende av den senaste tekniken och att de inte har ett behov av 

att hänga med i allt det nya som tas fram på detta område. När de äldre pratar om ny teknik så 

handlar det inte om teknik som används som ett tidsfördriv eller en hobby, återigen så ser man 
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det som något som underlättar deras vardag till exempel genom att kunna vara självständig 

och att känna trygghet.  Det framstår som att det pågår ett resonemang hos våra respondenter 

där de överväger om de har ett behov av en viss teknik och ser att den kan underlätta deras 

vardag, då tar de gärna till sig just den tekniken. De äldre har ett behov av att det finns en 

enkelhet att leva sitt liv, en enkelhet som skapar ett behov av en viss specifik teknik som 

bidrar till denna enkelhet.   

Intervjuperson 4:  

Jag vet ju att man kan använda telefonen (mobiltelefonen) till en massa olika saker nu 

för tiden, man ser ju hur yngre människor är helt beroende av sina telefoner men det 

tror jag inte är hälsosamt  […] Jag använder den bara till att ringa och kanske beställa 

någon bussbiljett ibland […] Det bästa är att jag känner mig trygg när jag är ute och går 

eller åker bil, man vet ju inte om det händer något.  

I citatet ovan framstår det som att de äldre har ett mer avslappnat förhållande till tekniken då 

tekniken har en mindre inverkan på deras liv än när de jämför med yngre generationer. Det är 

också den bilden som växer fram i de fyra första intervjuerna där det blir tydligt att de äldre 

talar om ett teknikanvändande som inte styr deras liv men kan vara en hjälp i vardagen. 

Mobiltelefonen är just en sådan teknik som man använder som ett hjälpmedel och inte som ett 

tidsfördriv. Till exempel i citatet så talar respondenten om att den med hjälp av 

mobiltelefonen kan känna en trygghet när den är ute och går eller åker. Vid frågor om 

respondenten tänkt på att den skulle kunna använda mobiltelefonen till att lyssna på musik på 

promenaderna blir svaret snabbt att denne inte har något behov av detta. En annan respondent 

är inne på ett liknande resonemang och förklarar att den bara brukar ha mobiltelefonen med 

sig om den går ut när det är mörkt eller om den vet att den måste ringa någon när den är ute, 

om den inte ser att den kan ha en direkt nytta av mobiltelefonen så kan telefonen lika gärna 

ligga kvar hemma.  

Intervjuperson 3:   

För några år sedan så insåg jag vilken nytta jag skulle kunna ha av en dator […] Jag är 

ganska engagerad i både det ena och det andra och skriver en hel del så då kände jag ett 

behov av att införskaffa en dator […] Nu kan jag söka efter saker på datorn, jag kan 

mejla mina kontakter och jag kan skriva allt och spara allt på ett och samma ställe, det 

här har underlättat mycket för mig.  

Även i citatet ovan blir det tydligt hur behovet styr användningen av den nya tekniken. Här 

handlar det om att det vuxit fram ett behov av en dator och genom att ha skaffat sig en dator 

har denne förenklat för sig själv, hur respondenten klarat sig bra utan en dator tidigare men i 

takt med ett växande behov så har de tagit till sig denna teknik. För våra respondenter handlar 

det inte om att skaffa sig en viss teknikpryl för sakens skull, hur de tar till sig den nya 

tekniken blir behovsstyrt och respondenterna är tydliga med att de vill ha nytta av den teknik 

de tar till sig och att den ska underlätta deras vardagsliv.  

Intresse  

Intresset för den nya tekniken visar sig bland våra respondenter ha ett nära samband med 

vilken teknik de ser att de har nytta av i vardagen. Det finns ofta ett intresse bland de äldre 

rörande den teknik som kan underlätta deras vardagsliv. Intresse är nära sammanbundet med 

behovet, där respondenterna talar om sitt intresse så talar de även om vilket behov de har. 



21 

 

Intresset kan i vissa fall vara över behovet, då intresset skapar behov, men det framgår bland 

våra respondenter att det vanliga är tvärtom, att deras behov skapar ett intresse för en viss 

teknik och att det är denna teknik man använder och som man har en genomgående positiv 

inställning till. Teknik som man har en negativ inställning till är i de flesta fall en teknik som 

inte tilltalar den äldre och framförallt en teknik som de äldre inte kan se att de skulle ha ett 

behov av att använda. Om de ser behovet kan ett intresse för viss teknik växa fram.  

Intervjuperson 2: 

Jag brukar likna det vid ett teknikträd, där teknikens olika områden är olika grenar på trädet 

[…] Jag är intresserad av vissa grenar och oftast är det ju dom grenar jag har ett behov av i 

min vardag.  

Precis som det illustreras i citatet ovan så är man väl medveten om att det finns ny teknik på 

många olika områden men vad det gäller intresse så är det något som växer fram utifrån vad 

de äldre ser att de kan ha nytta av. Samma respondent som citeras ovan fortsätter sedan att 

prata om att den blivit intresserad av Ipad:s och gått kurs för att lära sig den. Här skulle det 

kunna tänkas att det handlar om ett rent teknikintresse utan samspel med vilket behov det 

finns av denna specifika teknik. Men här framträder istället en bild av att de har ett behov av 

en gemenskap som kan vara svårare att finna nu när personen till exempel inte har 

arbetskamrater, arenorna för gemenskap har ändrats för våra respondenter och genom att som 

denne respondent skapa ett intresse för sin Ipad så kommer denne även åt en gemenskap med 

andra kurskamrater.   

Intervjuperson 4:   

Jag har inte så stort intresse för det här med ny teknik men förstås, när jag har nytta av det 

och det underlättar min vardag då kan jag ju såklart bli intresserad.  

Även i detta citat så konstateras det att de äldres intresse för ny teknik samspelar med vilket 

behov de ser att de kan uppfylla med att ta till sig en specifik teknik. Detta sätt att se på sitt 

intresse för ny teknik är det återkommande i intervjuerna.  

Lärande    

Alla respondenter tar upp att lärande kan vara svårare i takt med ökande ålder men konstaterar 

att om behovet finns där så lär de sig det de behöver. De äldre talar om att träning ger 

färdighet, dock nämner de att arenorna för denna träning blivit färre och att det i huvudsak 

sker i hemmet. Det framkommer att det är lättare att lära sådant man kommit i kontakt med i 

arbetslivet, till exempel så nämner en respondent att om denne inte hade lärt sig hur en dator 

fungerar på jobbet så hade denne nog inte brytt sig om att lära sig det överhuvudtaget. De 

talar om att behoven förändras i takt med åldrandet och att det är dessa behov som i huvudsak 

styr vad de väljer att lära sig. Alla respondenter framhåller också att det ges möjlighet att gå 

kurser på området teknik. Här handlar det främst om datakurser men även Ipadkurs har 

nämnts. Om man deltar i kurser beror det främst på om de har något behov av en viss teknik 

men att deltagandet även beror på om det finns ett intresse. Som nämnts tidigare så kan ett 

kursdeltagande även handla om något annat, till exempel att de äldre är ute efter en 

gemenskap som de når genom att delta i kurser. Utifrån vår data av de fyra intervjuade 

personerna i den öppna fasen blir det uppenbart att storleken på behovet av en viss ny teknik 

också avgör stimulerandet av lärandet vad gäller densamma.  
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Intervjuperson 1:  

Det är ju svårare att lära sig ju äldre man blir, det är svårt med det nya när man inte 

hänger med som förr […] Men såklart, jag har ju kanske inte samma behov av att lära 

mig allt det nya så det kanske inte är lärandet i sig som är problemet.  

Precis som respondenten i citatet talar om lärande gjordes det även generellt sett av våra 

respondenter. Alla lyfter fram att ett lärande kan vara svårare på "ålderns höst" men när de 

sedan fortsätter att diskutera lärande så kommer alla respondenterna in på att det går att lära 

nytt och att det kanske inte är så mycket svårare i sen ålder än vad det var i ungdomen men att 

de måste se ett behov av en viss teknik för att kunna stimulera ett lärande och på så vis skaffa 

sig ny kunskap om en viss teknik. Det kan låta lite dramatiskt men flera respondenter är inne 

på att de kanske inte har så lång tid kvar i livet och därför ser de ingen mening med att ägna 

en massa tid åt att lära sig sådant som de inte ser att de har en direkt nytta av.  

Ekonomi  

De äldres ekonomi kan i vissa fall vara styrande för vilka behov de har skapat men i 

intervjuerna framgår det att ekonomin inte är avgörande för vilken teknik man använder. Det 

handlar snarare om att de ser till att de kan uppfylla sina behov och utifrån dessa anpassar 

ekonomin för att använda den teknik som man anser att man behöver. Har man ett behov av 

en specifik teknik så säger våra respondenter att de ser till att använda denna teknik, det är 

oftast inte ekonomin som är den avgörande faktorn och på så vis styrande över vilka behov 

den äldre har. Det blir en prioriteringsfråga där de äldre ser till att ha råd med det de har ett 

behov av.  

Intervjuperson 1:  

Det är nog inte en ekonomisk fråga hur uppdaterade vi äldre är på den senaste tekniken, vi 

tar oss nog råd om vi ser att det finns ett behov av något nytt tekniskt.   

Detta citat av intervjuperson 1 angående att det nog inte är en ekonomisk fråga som styr de 

äldres relation till ny teknik bekräftas av intervjuperson 2 som är inne på samma linje.  

Intervjuperson 2:  

Nej det handlar inte om pengar, det handlar om vad jag har nytta av.   

Precis som i båda dessa citat så talar våra respondenter om att det generellt sett inte är en 

ekonomisk fråga när det handlar om deras användande av ny teknik. Trots att det nämns att 

pensionerna är låga och att många äldre i dagens samhälle kan ha en ansträngd ekonomi så 

påtalar respondenterna att detta inte är den avgörande faktorn när det handlar om vilken 

teknik de tar till sig. Den ekonomiska aspekten återkommer i samtliga intervjuer men har 

ingen avgörande roll, det handlar snarare om att de ska se ett eget behov av en viss teknik och 

då anpassar man ekonomin utifrån detta.  

Anhöriga  

Vad gäller anhöriga så talar samtliga respondenter om att deras anhöriga ofta kan vara 

behjälpliga vad gäller de äldres teknikanvändning. Denna hjälp riktar sig till att erbjuda de 

äldre i familjen att få tillgång till teknik som kan underlätta deras leverne. Respondenterna 
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talar om att när de fått förslag från anhöriga på ny teknik som de kan införskaffa så tänker de 

igenom om det är något de har behov av och om så är fallet så blir de intresserade av att i alla 

fall prova den tekniken. Finns inte behovet av en specifik teknik så är intresset svalt av 

anhörigas förslag till användning av den nya tekniken. Det kommer även på tal bland 

respondenterna att de tror att deras anhöriga inte presenterar all ny teknik för dem utan att 

även de anhöriga gör ett urval som bygger på vilket behov de ser hos personen i fråga. 

Behoven för de äldre är alltså både styrande för vilken teknik de anhöriga introducerar dem 

för och samtidigt även avgörande för vilket av dessa teknikerbjudanden de äldre väljer att 

lyssna på och ta till sig. Precis som citatet nedan visar så säger alla våra respondenter att de 

får förslag från anhöriga angående ny teknik som de borde prova att använda.   

Intervjuperson 1:  

Jo visst ibland frågar dom (anhöriga) ju om man inte behöver det ena eller andra men 

har jag ingen nytta av det så brukar jag tacka nej […] Jag har nog inte den rätta viljan 

att lägga ner tid på sånt jag vet att jag inte kommer använda.  

Våra respondenter kommer alla in på att deras anhöriga kan vara behjälpliga när det gäller ny 

teknik. Här handlar det om hjälp både vid inköp, installation, fel etcetera. Samtliga våra 

respondenter lyfter fram att det är bra att ha anhöriga som kan hjälpa dem med den nya 

tekniken. Samtliga kommer också in på att i många fall så frågar respondenterna sina anhöriga 

om hjälp när det blir något fel på tekniken, även om personen skulle kunna åtgärda felet på 

egen hand så kan den av bekvämlighetsskäl ta hjälp av en anhörig.   

Intervjuperson 4:   

Jag har fått en dator av min son, han har lärt mig att hitta telefonnummer och betala 

räkningar […] Det underlättar för mig men blir det nåt fel på datorn då får han fixa det 

när han kommer […] Jag kanske skulle kunna åtgärda problemet själv men det handlar 

väl om bekvämlighet också.  

Respondenten i citatet ovan visar just på hur den tar hjälp av sin anhörige och på så vis gör 

den anhörige till en del av sitt eget teknikanvändande. Respondenten påpekar att de anhöriga 

kan underlätta för äldre personer när det handlar om att använda ny teknik. Två av 

respondenterna lyfter även fram att de anhöriga inte bara kan hjälpa till med användningen 

utan även påverka vilken syn de äldre har på ny teknik. Här handlar det om att när de anhöriga 

talar sig varma om en viss ny teknik som de äldre inte känner till så kan de ju känna ett visst 

intresse växa fram.  

Oro   

I våra intervjuer så talar respondenterna om en oro, en oro för tekniken som handlar om att 

den kan vara lite svår att få grepp om. Även en oro om att de kan göra fel och vad som händer 

då. Denna oro blir dock inte så påtaglig på grund av att de lär sig att använda den teknik de 

har behov av, med andra ord så inverkar behoven även på vilken oro de känner inför tekniken. 

Det handlar här om att ny teknik de har ett behov av i sitt vardagsliv, som underlättar 

vardagen, brukar de äldre ta till sig och lära sig. Detta ringas in på ett bra sätt i citatet nedan.  

Intervjuperson 2:  
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Visst kan man känna oro inför användandet av någon ny teknik men får man bara 

använda det ett tag så brukar det gå över […] Känner jag att jag har ett behov av en viss 

pryl så är det ju inte så att jag struntar i att använda den för att jag oroar mig vad som 

ska hända.  

Det finns en oro vad gäller teknikens utveckling, det vill säga hur det ska bli i framtiden. Men 

denna oro riktar våra respondenter mot andra och framhåller inte som något som berör deras 

egen teknikanvändning. De visar bland annat på en oro för hur det ska bli för barnen och 

framtida generationer, exempelvis hur barnen ska hänga med i skolan när teknikens 

utveckling accelererar allt mer. Respondenterna talar också om en misstänksamhet mot 

tekniken, en misstänksamhet som vi placerar här under oro då den väcker just en oro i 

användandet av viss ny teknik. Här talar de äldre framförallt om den teknik de använder sig av 

vid betalningar, de litar inte till fullo på det tekniska systemen.  

Intervjuperson 4:  

...jag har lärt mig att det inte kan hända så mycket, men visst när det handlar om 

betalningar kan man ju oroa sig […] Men betalningar måste jag göra så det gör jag i alla 

fall, även om man ibland kan känna en misstänksamhet mot hur allt det här tekniska 

fungerar.  

I detta citat så talar respondenten om sin oro men nämner dock att många gånger kan den 

äldre bortse från denna misstänksamhet/oro och använda sig av tekniken om bara behovet 

finns där. Det blir tydligt att behovet går före oron och genom användandet så talas det om att 

oron övervinnas. Respondenten tydliggör hur den inte låter oron stoppa användandet av ny 

teknik. Samtidigt växer det fram en annan bild av detta samspel mellan oro och behov, det är 

att om den äldre har ett särskilt behov av en viss ny teknik kan detta också leda till en oro. De 

äldre talar här om att mycket av den nya tekniken kan de med enkelhet välja bort och klara sig 

bra utan men sedan finns det viss teknik de har ett behov av att använda och då kan det uppstå 

en oro hur de ska klara av just detta användande.  

Trygghet  

Samtliga av våra respondenter talar om att den nya tekniken ger möjligheter, framförallt 

handlar det här om att ny teknik ger en möjlighet till en ökad trygghet. Våra respondenter talar 

om att de tycker att det är skönt att kunna ha med sig en telefon när man är ute, för om något 

skulle inträffa kan man ringa efter hjälp. Det blir tydligt att det är vanligt bland de äldre att 

deras kunskap om mobiltelefonen påverkas i hög utsträckning av vad det behövs för kunskap 

för att kunna få tag i hjälp, med andra ord vilken kunskap som behövs för att kunna uppleva 

trygghet.   

Intervjuperson 3:  

Det är bra att kunna ha mobilen med sig ut när jag är ute och går […] Porttelefon och 

Trygghetslarm är bra att det finns [...] Sån teknik är ju bra att lära sig hur den fungerar, 

det tycker jag att jag har nytta av.  

I detta citat talar respondenten om hur den anpassar teknikanvändningen till att stämma 

överens med sitt behov av att känna trygghet. Den lyfter fram behovet den känner att lära sig 

ny teknik som den kan ha nytta av vad gäller att känna en ökad trygghet. Det handlar om hur 

den äldre skaffar sig en kunskap om viss teknik då den precis som i citatet ovan anser att det 
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kan leda till en ökad trygghet. Viss teknik struntar man helt enkelt i på grund av att man inte 

litar på den och den får de äldre att känna sig otrygga. Finns inte behovet och man inte känner 

sig trygg med viss teknik så är det enligt våra respondenter vanligt att man inte använder sig 

av den tekniken i sin vardag. Då tekniken inte fyller ett behov av trygghet så väljs viss 

specifik teknik helt enkelt bort, likt mobiltelefonen så lär man sig enbart en ytterst begränsad 

del av tekniken som finns tillgänglig på detta område.   

Möjligheter  

Det framkommer också bland våra respondenter att tekniken ger dem ökade möjligheter till 

sociala kontakter. Här handlar det framförallt om att man på elektronisk väg kan hålla en ökad 

kontakt med barn och barnbarn men även en ökad kontakt med gamla bekanta nämns här. 

Även detta framstår som att det finns ett behov av dessa kontakter som skapar ett behov av att 

lära sig tekniken på det specifika området för att på så vis kunna upprätthålla dessa kontakter 

med anhöriga och bekanta. Detta är något som respondenten i kommande citat ringar in på ett 

bra sätt.   

Intervjuperson 3:  

Jag har både lärt mig mejla och skaffat Facebook […] Så nu kan jag ha mer kontakt med 

barn och barnbarn […] En mer regelbunden kontakt med anhöriga tror jag dom flesta i min 

ålder har ett behov av.  

Det framkommer också att de intervjuade personernas självständighet kan påverkas av 

tekniken. Här handlar det om att genom att ta hjälp av tekniken kan de äldre personerna känna 

sig mer självständiga, detta då de inte behöver bli beroende av hjälp från andra människor för 

att kunna uppfylla sina behov. De intervjuade ser möjligheter med att de med hjälp av ny 

teknik kan uppfylla sina egna behov och att de på så vis kan vara mer självständiga. Det 

framkommer även att tekniken möjliggör att ta del av information som annars hade varit svår 

att få vetskap om. Vad gäller information så nämns det också att tekniken ger de äldre en 

möjlighet att informera andra om sådant man tycker är viktigt. Det genomgående bland våra 

respondenter är att tekniken erbjuder möjligheter för de äldre som har förenklat deras vardag. 

De upplever att de har eller skapar sig behov, så som nämnts ovan, och det är här de framför 

allt ser möjligheter med den nya tekniken.  

Intervjuperson 2:   

...tidigare har mina barn hjälpt mig att handla men nu har jag lärt mig att handla på 

datorn och sen kör dom (mataffären) ut mina varor […] Det är skönt att känna att jag 

kan fixa det själv och inte är beroende av andra.  

I citatet ovan så blir det tydligt hur just den nya tekniken kan leda till en ökad självständighet. 

Detta är något som samtliga våra respondenter varit inne på när de talat om den nya tekniken, 

att tekniken skapar möjligheter att uppfylla sina egna behov och på så vis slipper de äldre vara 

en belastning för andra människor som de annars blir beroende utav.    

Begränsningar    

De äldre talar om flera olika begränsningar när det handlar om ny teknik men när samtalen 

med respondenterna fortskrider framkommer det en lite annan bild där begränsningarna är 

ganska få. Ett par av respondenterna påtalar att de kan känna sig begränsade då de inte förstår 
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sig på en viss ny teknik, särskilt när de hör andra jämnåriga i deras närhet som använder en 

viss teknik som de själva inte förstår sig på. Men i samband med att respondenterna talar om 

begränsningar så talar de även om att det saknas rätt vilja och intresse för att lära sig om viss 

ny teknik, där av blir bilden att det finns begränsningar men att dessa många gånger kan 

övervinnas om de äldre bara ser att de har ett behov av den specifika tekniken det handlar om. 

Språket är något som våra respondenter talar om som en begränsning för dem i sitt 

teknikanvändande. Här handlar det om att det på teknikens område talas ett språk som våra 

respondenter i många fall upplever svårförståeligt. Det kan handla om dels ord på andra språk 

men framförallt svenska termer som de inte är bekanta med sedan tidigare. Våra respondenter 

talar om att när det gäller de flesta nya tekniska produkterna används språktermer som är 

obekanta och på så vis försvåras användningen, i alla fall viljan att prova på då man förmodar 

att det är svårt.    

Intervjuperson 1:  

Ibland kan det vara svårt att förstå då det används ord som jag inte förstår […] Jag har ju 

lärt mig en hel del nytt (språktermer) men mycket ser jag ingen mening med att lära mig.  

I citatet ovan så tydliggörs det att språket kan vara en faktor som begränsar hur de tar till sig 

ny teknik. Men samtidigt lyfter våra respondenter fram att det finns hjälp att lära sig genom 

till exempel kurser, återigen talas det om att om de har ett behov av att använda ny teknik så 

går denna språkliga begränsning att övervinna. Respondenterna talar om att när tiden det tar 

att lära är större än behovet av viss teknik så väljer de många gånger bort den tekniken, 

vinsten blir för liten och de äldre avstår att ta till sig viss ny teknik. Okunskap nämns i flera 

sammanhang vad gäller ny teknik, till exempel att det varit lättare om de arbetat med datorer 

etcetera, men även här talas det om att denna okunskap kan förvandlas till kunskap om bara 

behovet av en viss teknik finns där. Överlag så framkommer det relativt få begränsningar för 

de äldre med tekniken, medan möjligheterna med tekniken och dess utveckling dominerar 

intervjuerna. I intervjuerna med de äldre blir det tydligt att när det handlar om begränsningar, 

så talar de äldre om att begränsningarna går att övervinna bara rätt behov finns för ny teknik. 

Språk och okunskap kan nämnas som begränsningar men ganska snabbt nämner de äldre att 

de ofta ser dessa begränsningar när de inte ser ett behov av den specifika tekniken, finns 

behovet kan okunskapen förvandlas till kunskap enligt de intervjuade.    

Intervjuperson 4:  

...ja man saknar väl rätt kunskap inom det här (ny teknik) men är det nåt jag har nytta av 

brukar det alltid gå att ordna […] Jag tycker inte tekniken begränsar mig särskilt mycket.   

Citatet av denne respondent ringar på ett bra sätt in hur okunskapen kan övervinnas och visar 

på en generell bild bland våra respondenter när de talar om begränsningar i samband med ny 

teknik.    

7.1.1. Sammanfattning av resultat del 1  

Genom att visa hur våra kategorier är uppbyggda och hur de är relaterade till kärnkategorin 

hoppas vi att vi kunnat förmedla en första bild av de äldres, våra respondenters, relation till ny 

teknik. Detta utifrån som de själva beskrivit denna relation. När data från intervjuerna har 

sammanfattats och analyserats har det vuxit fram en kärnkategori som utgörs av de äldres 



27 

 

behov. När sedan de övriga kategorierna har synliggjorts i datamaterialet har det varit tydligt 

hur alla dessa underkategorier går att relatera till kärnkategorin behov. Det har i denna 

resultatdel gjorts en presentation av samtliga kategorier för att kunna få en större inblick i vad 

var och en av kategorierna står för när det gäller de äldres relation till ny teknik. Eftersom vi 

närmat oss vårt undersökningsområde helt förutsättningslöst har det som respondenterna sagt i 

denna fas gett oss ett ramverk som vi kan hålla oss inom. Det blir inom detta ramverk vi riktar 

vårt fokus vilket kommer märkas då vi genom våra frågor fortsätter gräva i det som 

respondenterna lyft fram i den öppna fasen rörande deras relation till ny teknik.  

De kategorier vi funnit i den öppna fasen bidrar till att vårt fokus i fortsättningen kommer att 

vara inriktad på hur de äldres behov påverkar deras relation till ny teknik, allt i ett led att 

tydliggöra om det finns något speciellt samspel med ny teknik och i så fall hur detta ser ut. I 

den selektiva fasen kommer vi att intressera oss ytterligare för dessa kategorier för att se om 

samtliga kategorier fortsätter att vara en viktig del och hur det utspelar sig när de äldre talar 

om sin relation till ny teknik. 

 

I figur 1 vill vi illustrera vilka kategorier vi funnit i den öppna fasen och att 

underkategorierna har en relation till kärnkategorin behov. Det handlar här om att de 

aspekter som vi funnit har en betydelse i hur de äldres relation till ny teknik ser ut, det vill 

säga grunden för den fortsatta studien.   
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7.2. Resultat del 2 - Den selektiva fasen   

I den selektiva fasen har vi intervjuat fem äldre personer. I denna fas har vi velat gå mer på 

djupet än i den öppna fasen, vilket vi gjort genom att i denna fas ha frågor som är mer direkt 

inriktade på de kategorier som vi fann i den öppna fasen. Då det är grundad teori vi använder 

som metod så blir det viktigt att vi fokuserar på data och låter denna data hela tiden vara 

styrande i undersökningen. Därför har vi helt och hållet låtit data från den öppna fasen vara 

grundläggande och styra frågorna som vi låtit respondenterna svara på i denna selektiva fas. 

Sammanlagt var det tjugotvå frågor som blev grunden till intervjuerna av respondenterna i 

den selektiva fasen. Detta har resulterat i att vi genom att använda våra kategorier har kunnat 

få ett större djup i dessa och på så vis få en bättre inblick i hur de äldres relation till ny teknik 

ser ut. I den selektiva fasens resultatdel kommer vi att fördjupa oss och på så vis utveckla våra 

kategorier och dess relationer för att tydliggöra de äldres relation till ny teknik.  

I denna resultatdel har vi bearbetat och förfinat våra kategorier. Detta har resulterat i att vi här 

har färre kategorier med nya rubriker men där innebörden bygger på våra ursprungliga 

kategorier. Detta har varit möjligt då vi i denna fas kunnat göra den fördjupning som inte var 

möjlig när vi påbörjade studien av de äldre, då grundad teori förutsätter att vi i vår roll som 

forskare gick in öppna och förutsättningslösa till vårt undersökningsområde. När vi tog 

studien in i andra fasen hade vi fått möjlighet att reflektera över data som framkommit i den 

öppna fasen vilket medförde att vi kunde få nya perspektiv på det som tidigare framkommit i 

studien, detta tillsammans med ny data har möjliggjort en utveckling av tidigare kategorier.  

De kategorier som kodningen visade var relevanta i den selektiva fasen var, både oro och 

trygghet i ny teknik, prioriteringar och teknikens möjligheter och begränsningar. Dessa 

kategoriers innebörd delgavs här och de framträdde relationer både till behov som 

kärnkategori men också inbördes mellan dessa nya kategorier, för att tydliggöra hur de äldres 

relation till ny teknik ser ut. 

I denna resultatdel, den selektiva fasen, deltog fem personer. Dessa har vi val att benämna 

som intervjuperson 5-9. 

Intervjuperson 5 är en kvinna som är 84 år gammal. Hon har arbetat som städerska och som 

barnsköterska. Hon gick i pension i samband med att hon fyllde 65 år. Hon har gått 

grundskolan men ej gymnasiet, har inte någon akademisk utbildning. 

Intervjuperson 6 är en man som är 89 år gammal. Han har arbetat som ingenjör under 

merparten av sitt yrkesverksamma liv. Han har varit pensionär sedan han fyllde 65 år. Han har 

gått grundskolan och har även en flerårig akademisk utbildning. 

Intervjuperson 7 är en man som 82 år gammal. Han har arbetat som butiksbiträde på en 

matvarubutik i början på sitt yrkesverksamma liv. Men merparten av sitt yrkesverksamma liv 

har han drivit sin egen matvarubutik. Var verksam till efter det att han fylld 70 år men då i 

minskat utsträckning. Pensionär på heltid från och med att han fyllt 71 år. Enbart gått 

grundskolan. 
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Intervjuperson 8 är en man som är 72 år gammal. Han har arbetat som journalist under 

merparten av sitt yrkesverksamma liv. Han har varit pensionär sedan han fyllde 65 år. Han har 

studerat i ett flertal år och har även en akademisk utbildning.  

Intervjuperson 9 är en kvinna som är 66 år gammal. Hon har arbetat som inköpare på ett 

företag under merparten av sitt yrkesverksamma liv. Hon har varit pensionär sedan hon fyllde 

65 år. Hon har en akademisk utbildning.  

Både oro och trygghet i ny teknik 

Våra respondenter fortsatte att tala om att de både upplever oro och trygghet med ny teknik. 

Det är ingen av dessa personer som sagt att deras relation till ny teknik leder till bara oro 

alternativt trygghet, utan snarare att när de talar om det ena så kommer ofta det andra också på 

tal. Det blir tydligt att den nya tekniken både kan leda till trygghet och oro hos de äldre. Vad 

gäller oro så talar våra respondenter om att det kan finnas en osäkerhet i användandet av ny 

teknik som leder till en oro att de ska göra något fel som får negativa konsekvenser till 

exempel att datorn måste åtgärdas. Men här blir det också ganska tydligt att när denna 

osäkerhet inför användandet av något nytt är övervunnen finns det möjlighet till en ökad 

trygghet.   

Intervjuperson 7:  

Det här med internetbanken är ju egentligen helt fantastiskt […] Nu kan jag när jag vill 

bara slå på datorn för att kunna ha koll på min ekonomi, man ser ju både saldo och alla 

transaktioner[...] Det tog ett tag innan jag vågade använda internetbanken men nu ser 

jag det som en himla fördel att jag inte behöver oroa mig, utan alltid kan ha koll på min 

ekonomi.  

I citaten ovan så talar respondenten om hur det från början fanns en osäkerhet i användandet 

av ny teknik. En osäkerhet som ledde till en oro, där respondenten talar om hur den tänkte att 

genom att göra något fel i användandet av internetbanken skulle det kunna få negativa 

konsekvenser. Till exempel att fel knapptryck skulle kunna leda till att denne förlorade pengar 

på det ena eller andra sättet. Men att när respondenten väl hade börjat använda internetbanken 

så ledde det till en trygghet att alltid kunna ha kontroll på sin ekonomi. Oron som våra 

respondenter talar om handlar ofta om det just berörda området inom ny teknik, det handlar 

om när pengar är inblandade och om transaktioner av olika slag.    

Det nämns även en oro för vad teknikens utveckling ska ta vägen, hur den allt snabbare 

utvecklingen riskerar att alla i samhället inte "hänger med" men detta är något som bara ges 

ytterst liten plats i de äldres syn på teknikens utveckling. Istället handlar det om en positiv syn 

där orosmolnen är få och den oro som finns berör ofta andra och inte respondenterna själva. 

Flera respondenter talar om en oro inför framtiden vad gäller den yngre generationen.  

Intervjuperson 5:   

Ibland så kan jag känna en oro för hur det ska bli i framtiden […] vissa yngre blir ju 

mest sittandes inomhus och det kan ju inte vara hälsosamt när den nya tekniken leder 

till att yngre människor inte kommer ut och rör på sig.   
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Här visar det på en oro som berör andra, en oro som riktas till en yngre generation i samhället. 

Att all den nya tekniken som kommer kan få negativa konsekvenser vad gäller hälsan för de 

yngre människorna i samhället. Denna oro för andra framträder även på andra områden än 

hälsans.  

Intervjuperson 9:  

Jag tror att det finns en fara i dagens samhälle att människor förlorar något viktigt vad 

gäller kontakten med sina medmänniskor då mycket av det sociala sker över nätet […] 

jag tror att det är viktigt att vi inte fastnar i tekniken och även ser varandra och kan 

träffas på ett vanligt sätt.  

Tre av respondenterna talar om en liknande oro. En oro som går ut på att de ser en fara i att 

tekniken tar över forumet för socialisationen mellan människor och det viktiga mötet som sker 

i fysiska miljöer går förlorat. De ger uttryck för att människor behöver lära sig att umgås 

genom att träffas rent fysiskt, hur mänskligheten kan få en negativ påverkan när vi inte kan 

socialiseras på ett fysiskt plan. För att kunna behandla varandra på ett bra sätt så tror de äldre 

att det även är viktigt att mötas rent fysiskt och inte bara virtuellt. Det finns helt enkelt en oro 

att den nya tekniken tar över för mycket vilket enligt respondenterna kan motverka det viktiga 

som ges i det fysiska mötet.   

Medan vi ser i studien att den nya tekniken kan vara en källa till oro hos de äldre så 

framträder också en bild av att det talas om en trygghet i samband med ny teknik, en trygghet 

som samtlig respondenter lyfter fram som något mycket positivt med utvecklingen på 

teknikens område. Bland våra respondenter så talas det framförallt om att den nya tekniken 

gjort att de kan komma i kontakt med människor på ett enkelt och smidigt sätt när så behövs. 

Det talas också om en trygghet i den nya tekniken genom att de äldre känner sig friare på 

grund av tekniken. Här handlar det om att de äldre törs gå ut på promenader i större 

utsträckning men också åka på bilturer, hur de genom att kunna ta med sig mobiltelefonen kan 

få känslan av trygghet när de är ute och går eller åker bil.   

 Intervjuperson 5:  

Jag vet att många i min ålder delar min uppfattning om att det är bra att man har 

telefonen som man kan ta med sig ut på promenaderna. Det är ett hårdare klimat idag 

och man hör ju hur pensionärer blir överfallna […] här ser jag en stor fördel med 

telefonen som kan hjälpa en att känna sig trygg.  

Denna positiva aspekt av den nya tekniken är något som flera av våra respondenter berör vid 

olika tillfällen, hur tekniken kan användas för att de ska känna en ökat trygghet när de är ute 

och går. En respondent talar om en bekant som halkade när denne var ute och gick. Personen 

hade brutit benet och kom inte upp men tack vare mobiltelefonen kunde personen kalla på 

hjälp. Detta är en trygghet som skapats med hjälp av teknikens utveckling. Men det finns 

också en annan form av trygghet respondenterna talar om. Här handlar det om en trygghet 

mer direkt i teknikanvändandet.   
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Intervjuperson 8:   

...ser inga större förändringar i vardagstekniken som jag använder men det är väl klart 

att det sker utveckling här med […] Det handlar nog om att jag är trygg i användningen 

av den tekniken som jag använder i min vardag och som jag är bekant med.  

Det ges precis som i citatet en generell bild bland våra respondenter att de känner sig trygga 

med att använda den del av ny teknik som de använder och kommer i kontakt med i sin 

vardag. Det som blir intressant här är att de äldre talar om att de i högre utsträckning än yngre 

kan välja bort viss teknik, en teknik de inte ser att de har ett behov av och detta i sin tur bidrar 

till en ökad trygghet i den del av tekniken de nyttjar. De säger att de kan känna sig otrygga i 

att använda ny teknik men att då de sällan är tvingade att använda en viss ny teknik kan de 

istället koncentrera sitt användande till de områden av ny teknik de verkligen behärskar och 

har ett behov av.  

 Intervjuperson 6:  

Det var skillnad när jag arbetade, då fick man lov att använda en massa ny teknik och 

då kunde jag känna mig orolig om jag skulle fixa det […] men nu som pensionär kan 

jag på ett helt annat sätt välja själv vilken teknik jag ska nyttja.  

I citatet tydliggörs det att det blir lättare för äldre att själva välja vilken teknik de ska nyttja 

och på så vis kan de i större utsträckning känna en trygghet i användandet av ny teknik, de 

väljer själva att koncentrera sitt teknikanvändande till att innefatta en vardagsteknik som de är 

trygga med. Det framstår som att de äldre i högre utsträckning än många andra i samhället kan 

styra om de ska känna oro alternativt trygghet i den nya tekniken, detta då de kan låta sina 

behov styra och på så vis nyttja den teknik de känner sig trygga med. En respondent talar till 

exempel om att det lilla den använder ny teknik så finns det ingen större anledning att oroa 

sig, det är bara på vissa områden denne kommer i kontakt med ny teknik och på dessa 

områden känner respondenten sig "hemma" och på så vis också trygg.  

En sista källa till trygghet i relation till den nya tekniken som förs på tal av respondenterna är 

vad det gäller anhöriga. Det blir tydligt att flera av våra respondenter känner en trygghet i sina 

anhöriga när det handlar om det här området. När det uppstår problem så talar respondenterna 

om att det är skönt att veta att det finns anhöriga de kan fråga om hjälp om det skulle behövas. 

De lyfter även fram att anhöriga kan vara behjälpliga både vid inköp och installation av ny 

teknik. Men samtidigt så påpekar de att det ska finnas ett behov av någon viss teknik för att 

attrahera dem. De ska se meningen med den och den ska ha en underlättande inverkan på 

deras vardag, för att de ska involvera sina anhöriga i sitt teknikanvändande.     

Prioriteringar  

I intervjuerna med de äldre blir det tydligt att det handlar om att det görs prioriteringar som 

påverkar deras relation till den nya tekniken. Det talas om vad som är viktigt och mindre 

viktigt i deras liv, vilket får en inverkan både vad gäller användningen av och synen på den 

nya tekniken. Det talas om att sådant som varit viktigt tidigare kan vara mindre viktigt senare 

i livet, till exempel så såg prioriteringen på området ny teknik ut på ett annat sätt när 

respondenterna var yngre och fortfarande var i arbetslivet.  
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Intervjuperson 9:  

Jag känner en skillnad idag mot hur det var förr […] När jag arbetade kom man liksom 

inte undan, man hade ju ett helt annat behov av att lära sig det nya (inom tekniken) som 

kom för att kunna hänga med i arbetet [...] Men idag lär jag mig enbart det som jag 

känner underlättar min vardag, det jag själv har ett behov av.  

Respondenten talar här om ett behovsanpassat lärande, som visar hur behoven förändras under 

livets gång och att det påverkar lärandet av ny teknik. Det här är något som också framgår i de 

andra intervjuerna. Det talas om att de äldre i större utsträckning senare i livet kan fokusera på 

vad som är viktigt för dem på ett personligt plan, de lär sig att använda ny teknik som 

underlättar och har någon positiv inverkan på deras vardagsliv. Det handlar helt enkelt om ett 

mer frivilligt lärande än ett tvingande lärande, vilket de talar om att det inte varit fallet 

tidigare i livet och då framförallt i arbetslivet. De kan se till sina personliga behov och 

prioritera vad som är viktigt att lära sig vad gäller ny teknik. Det talas också om att det hålls 

kurser för att stimulera lärandet av viss teknik bland de äldre. En respondent deltog i en 

datorkurs efter att ha lyssnat på andra och börjat inse att den skulle kunna ha nytta av en viss 

datorkunskap för att underlätta sin vardag. Det var här inget problem med att lära sig då 

respondenten såg ett behov den skulle kunna fylla genom att delta i kursen. Respondenten 

fortsätter med att berätta att tack vare att den deltog i kursen så kan den nu ha en mycket 

bättre kontakt med sina barnbarn som bor utspridda över världen. Intressant blir här att denne 

respondent i samma del av intervjun talar om att det fanns annat som togs upp på kursen men 

som var svårare att lära sig. Då respondenten sa att det kanske handlar om att det är svårare att 

lära sig på grund av åldern så fick den följdfrågan hur kan det vara svårare att lära sig just 

detta på grund av åldern men inte det du talade om nyss? Då skrattade respondenten och sa 

att det nog mer handlar om att det som var svårt att lära sig såg den nog inte behovet av att 

lära sig... Just detta är något som visade sig i flera intervjuer, hur de äldre i större utsträckning 

behöver se att de har nytta av någon speciell ny teknik för att lära sig denna. Det görs en 

prioritering om vad som är viktigt, som i sin tur påverkar de äldres relation till ny teknik.   

På frågor rörande om de äldres ekonomiska situation påverkade deras relation till ny teknik 

blev det även här tydligt att det gjordes vissa prioriteringar.  

Intervjuperson 7:  

Jag tror inte att ekonomin har så stor inverkan på om vi äldre kan ta del av ny teknik 

eller inte [...] Men visst är det många äldre som har en låg inkomst men jag tror ändå vi 

har råd med sånt vi känner att vi behöver. Det handlar nog om att vi prioriterar bättre 

och endast köper sånt vi verkligen behöver.  

Här lyfter respondenten själv fram att det handlar om just prioriteringar, hur de äldre 

prioriterar på ett annat sätt när de jämför med yngre generationer. Respondenten talar om att 

den inte behöver köpa ny teknik bara för att ha, vilket den tror att yngre i stor utsträckning 

gör. De talar om att de inte är lika påverkade av den konsumism som finns i dagens samhälle. 

Det finns här något existentiellt i det hela där de äldre i mindre utsträckning behöver 

framställa sig själva genom att köpa det senaste på teknikens område, de är i stor utsträckning 

nöjda om de kan införskaffa det som de verkligen behöver och som underlättar deras vardag.  
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En annan aspekt som framträder i intervjuerna vad gäller prioriteringar är hur de äldre 

värderar vad som är värt att ta till sig av den nya tekniken och om de kommer att ha nytta av 

det under återstoden av deras livstid. Det kan låta rätt dramatiskt och uttalas få gånger direkt 

men är något de säger mellan raderna.  

Intervjuperson 5:  

Mycket av det som kommer ut på marknaden vad gäller ny teknik tror jag inte att det 

finns någon mening att varken köpa eller lära sig. Hade jag däremot varit tjugo år yngre 

hade jag säkert värderat det annorlunda men...  

Det blir tydligt i intervjuerna att man värderar på olika sätt beroende på var i livet man 

befinner sig. Saker som kan ha varit viktiga tidigare i livet blir inte lika viktiga och tvärtom, 

något som speglar av sig i relationen till ny teknik. Det råder ett relativt svagt intresse för ny 

teknik som de äldre inte ser ett direkt behov av. Här måste det tilläggas att det kan skönjas en 

skillnad var i studiens åldersspann de äldre befinner sig, det blir tydligt att detta är ett mer 

vanligt tankesätt hos de äldsta i studien men som även finns hos de som utgör den yngre delen 

av respondenterna. Det ska också tilläggas att det i vissa fall talas om olika intressen som 

prioriteras före något som underlättar något vardagsbehov. Men den generella bilden är att 

prioriteringar bland de äldre görs utifrån det de är mest intresserade av och även använder 

mest samt ny teknik som de direkt ser skulle underlätta för dem att uppfylla sina behov som 

finns i vardagen.   

Teknikens möjligheter och begränsningar  

Det finns en del begränsningar i relationen mellan äldre och den nya tekniken. Bland annat på 

området rörande pengar, här finns det en misstänksamhet mot viss ny teknik vilket leder till 

en begränsning vad gäller de äldres användande. Flera av våra respondenter talar om att de 

inte till fullo litar på det tekniska när det gäller köp och betalningar. De talar om en sund 

misstänksamhet som de anser att yngre generationer saknar och att de yngre litar blint på 

internet.  

Intervjuperson 7:  

Man behöver vara på sin vakt så det inte blir fel, att det dras för mycket på kontot eller 

något sådant […] Jag tror vi äldre är ganska bra på att hålla koll på vår ekonomi så vi 

upptäcker nog det fort om det är nåt fel som gjorts.  

I citat som detta är det uppenbart att det finns en misstänksamhet mot det tekniska. 

Respondenterna talar samtidigt om att de inte tror det är tekniken i sig som lurar dem utan 

istället talar de om att det finns så många oärliga människor i dagens samhälle, som kan 

utnyttja tekniken för att lura av människor pengar. Respondenten i följande citat talar om just 

detta,  

 Intervjuperson 8:  

 Jag litar på tekniken och dess utveckling men inte på de som missbrukar den.  

Detta är något som respondenterna tror de äldre har lättare att drabbas av då de kanske inte 

har kunskapen att se eller förstå när något är fel. Men trots denna misstänksamhet så säger de 
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äldre att de till exempel använder internetbanken för att betala räkningar. Här säger de att 

behovet av att använda denna teknik är större än misstänksamheten som skulle göra att de inte 

skulle nyttja sådana tjänster. Dessutom talar de om att när de väl har använt en viss ny teknik 

vid flera tillfällen så känner de inte samma misstänksamhet och kan vara mer avslappnade i 

sitt användande.   

Även i den selektiva fasen talar respondenterna om att språket begränsar dem i sitt 

teknikanvändande. Här handlar det om att det på teknikens område talas ett språk som är 

svårförståeligt, språktermer som inte är bekanta för den äldre generationen och som på så vis 

både försvårar ett användande av ny teknik men också gör att intresset är svalt för det senaste 

som tas fram på detta område.   

Intervjuperson 7:  

Får man bara träna att använda något så brukar det fungera bra men det är ofta svårt i 

början […] det är ju inte bara att läsa sig till något heller, det är ju så många ord jag inte 

förstår...  

Denna respondent talar just om språket som en begränsning men medger även att får denne 

bara använda en viss teknik ett tag så brukar den vara förståelig trots att vissa språktermer inte 

förstås. Det handlar om att om bara behovet finns där så ser de äldre till att lära sig det som till 

en början verkade svårt, de förvandlar sin okunskap för viss teknik till kunskap bara de har ett 

behov av denna kunskap.  

Våra respondenter har i de flesta fall då de talat om begränsningar som tekniken medfört 

påpekat att de generellt sett ser fler möjligheter med den nya tekniken. Det blir uppenbart att 

de inte vill att de ska betraktas som en del av befolkningen som inte kan ta del av den nya 

tekniken och att de inte heller har en negativ syn till utvecklingen som sker på det berörda 

området. De poängterar vid flera tillfällen i intervjuerna att denna tekniska utveckling 

underlättar deras vardag och inte försvårar den. En sak som det talas om är att den nya 

tekniken medför möjligheter att kunna vara självständig i högre grad. En självständighet som 

de har utvecklat under livets gång och som de är mycket mån om att behålla.   

 Intervjuperson 5:  

Tänk vad bra det är med alla hjälpmedel som de uppfinner […] jag har medicinklocka 

som säger till när jag ska ta min medicin, jag har nyss fått en ny hörapparat som 

fungerar jättebra. Alla såna här saker gör ju att jag klarar mig bra att bo på egen hand  

Denna respondent visar på en mycket positiv inställning till tekniken och talar om att den ser 

hur teknikens utveckling möjliggör för respondenten att i högre utsträckning kunna bibehålla 

sin självständighet och inte bli alltför beroende av andra människor. En annan möjlighet våra 

respondenter talar om vad gäller teknikens utveckling är att det möjliggör för de äldre att 

kunna ha en tätare kontakt med sina anhöriga, hur den nya tekniken har en positiv effekt på 

respondenternas sociala kontakter.  
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Intervjuperson 9:  

Jag har ett barnbarn i USA och ett annat i Japan […] här är det ju fantastiskt med 

tekniken hur vi både kan mejla och ringa genom datorn för ingen kostnad alls, på så vis 

ges jag en möjlighet att följa med hur det går för dem där borta.  

Här talar respondenten om att den har ett behov av att kunna vara en del av sina anhörigas liv 

och kunna följa hur det går för dem, ett behov som den nya tekniken hjälper till att fylla. 

Denna respondent talar om hur det var först när den fick reda på hur den kunde göra för att 

uppfylla behovet av kontakten med anhöriga som den väl lärde sig att använda datorn på detta 

sätt. Ännu en gång blir det tydligt att om de äldre ser ett behov med att lära sig eller intressera 

sig för en viss teknik så handlar det i regel om att det finns ett behov att fylla. Även när det 

handlar om de äldres intressen kan den nya tekniken ha en roll. Dels talas det om att tekniken 

skapar intressen, där det kan vara så att genom att använda en viss teknik så får de upp ögonen 

för någon annan sorts ny teknik. Men oftast är det så att de äldre har ett behov av något och på 

grund av detta behov börjar de intressera sig för en viss ny teknik. Till exempel så talar en av 

våra respondenter om att den har ett behov av att veta vissa saker och kunna dela med sig av 

kunskap i olika sammanhang den befinner sig i. Här nämner respondenten hur bra det är att 

den har lärt sig att använda datorn då detta möjliggör för personen att kunna söka reda på 

information som den anser sig behöva. Hur den alltid bara är några knapptryck ifrån svaret 

den behöver. Här blir det typiskt hur behovet av något kan leda till ett intresse. Detta då denne 

respondent berättar hur det har skapats ett intresse för att söka svar på internet som ett led i att 

fylla behovet av att framstå som kunnig inför sin bekantskapskrets.   

7.2.1. Sammanfattning av resultat del 2  

I resultatdel 2 har vi valt att fokusera och fördjupa oss i tre olika kategorier. Det har här vuxit 

fram både ett större djup och bredd rörande frågeställningen hur äldres relation till ny teknik 

ser ut? De kategorier som kodningen visade var relevanta i den selektiva fasen var, både oro 

och trygghet i ny teknik, prioriteringar och teknikens möjligheter och begränsningar. Dessa 

kategorier var i sin tur direkt relaterade till kärnkategorin behov. Genom att vi tog fram de tre 

nämnda kategorierna så ringade vi in vad som styr och påverkar de äldres relation till ny 

teknik. Det blev ett nätverk av relationer mellan våra kategorier som sade något om relationen 

mellan de äldre och den nya tekniken.  

Kategorin både oro och trygghet i ny teknik blir en kategori som visar på att de äldres relation 

till ny teknik både inrymmer just oro och trygghet. I denna kategori sammanfördes viktiga 

delar från den öppna fasen och möjliggjorde att vi i denna kategori kunde fånga upp mycket 

av det som de äldre talar om när det handlar om ny teknik och för att i nästa steg möjliggöra 

att vi kan få både ett djup och en bredd vad gäller den oro och trygghet som uppstår i 

relationen med den nya tekniken. Med de andra två kategorierna i denna fas, prioriteringar 

och teknikens möjligheter och begränsningar, gjordes det på samma sätt. Vi lät dessa två 

kategorier växa fram ur data som kom från den selektiva fasens intervjuer men där vi även 

vägde in det väsentligaste som framkommit i den öppna fasens kategorier, även här använde 

vi oss av våra minnesanteckningar. Detta möjliggjorde att vi fick både djup och bredd i 

studiens resultat och vår förståelse för hur de äldres relation till ny teknik ser ut tydliggjordes. 
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Figur 2 illustrerar hur ursprungskategorierna fångas upp i tre nya kategorier, tre kategorier 

med nya rubriker som samlar upp det viktigaste från tidigare kategorier. Kärnkategorin 

(behov) finns med som en grund i alla dessa tre kategorier.  

Denna resultatdel blev ett led i den fullständiga och slutgiltiga resultatdelen genom att dels 

förklara de tre kategorierna men också lyfta fram relationer mellan dessa, allt för att kunna 

förklara hur relationen mellan de äldre och den nya tekniken ser ut. Det har i denna resultatdel 

blivit tydligt hur vi använt en abduktiv process där vår induktiva utgångspunkt övergått till det 

deduktiva testandet av vad som står för vad och vilken innebörd det sagda har. Kategorierna 

har på ett ingående sätt förklarats och dess egenskaper har bestämts. Detta har medfört att det 

har vuxit fram en tydlig bild av hur relationen mellan de äldre och den nya tekniken ser ut, en 

bild som bygger på de äldres egna upplevelser av ny teknik.  
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7.3. Slutgiltigt resultat - Den teoretiska fasen  

 

I figur 3 vill vi visa hur våra kategorier relaterar till varandra, det blir en slutprodukt av de 

relationer vi fått fram och där centrum i figuren är vår kärnkategori behov. Kärnkategorin 

står i en direkt relation till de tre kategorierna; både oro och trygghet med ny teknik, 

möjligheter och begränsningar med ny teknik och prioriteringar. Övriga kategorier som finns 

med i figuren har en funktion i helhetsbilden av hur de äldres relation till ny teknik ser ut, de 

är grunden till de tre kategorierna som framkom i resultatdel 2 samt utgör relationer mellan 

kategorierna.  

I denna sista och tredje resultatdel vill vi tydliggöra att de äldre har ett behov av ny teknik och 

hur detta behov ser ut. När vi har studerat den sammanlagda datan så växer det fram en bild 

där behov har ett nära samband med kategorierna både oro och trygghet med ny teknik, 

möjligheter och begränsningar med ny teknik och prioriteringar. Detta samband visar på att 

ingen av kategorierna är separerade utan hänger ihop med varandra och utgör en samlad bild 

av de äldres relation till ny teknik.   

Som framkommit i resultatdel 1 och 2 så har inte de äldre samma behov som yngre 

generationer att hela tiden uppdatera sig på området ny teknik. Men detta till trots så finns det 

fortfarande ett behov av ny teknik hos de äldre, dock handlar detta behov mer om att 

underlätta de äldres vardag där begrepp som självständighet och trygghet blir centrala för 

vilken teknik man väljer att ta till sig. Vår studie visar att de äldre inte ser ny teknik som ett 
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tidsfördriv eller som ett specialintresse, utan att de snarare har ett behov av en enkelhet i 

vardagen som de kan uppnå med hjälp av viss ny teknik och det är också just denna teknik 

som attraherar dem.  

Redan innan vi kom in i den egentliga teoretiska fasen hade vi fått fram en rad relationer i den 

öppna och selektiva fasen, relationer mellan kategorier som blivit bekräftade vid flertalet 

tillfällen. Kärnkategori, kategorier och minnesanteckningar har skapat en tydlig bild över 

relationen mellan de äldre och ny teknik. Det handlar om en relation där behoven hos de äldre 

är det centrala, dessa grundbehov skapar i sin tur ett behov av en viss teknik, där det är viktigt 

för dem att se konkreta användningsområden med en viss teknik för att ett intresse ska väckas 

hos dem. Annan ny teknik som de äldre inte ser ett direkt behov av är något som ofta 

prioriteras bort och som de äldre väljer att inte införliva i sina liv. De talade här om att yngre 

har ett annat behov av ny teknik som går ut på att de måste införliva den mesta nya tekniken i 

sina liv på ett nästan tvångsmässigt sätt, vilket inte är fallet för målgruppen i denna studie. 

Relationen mellan äldre och ny teknik framstår här som en relation där de äldre har ett relativt 

avslappnat förhållande till ny teknik och låter valet av vilken teknik de tar till sig styras av ett 

personligt behov av ny teknik snarare än något yttre tvång att ta till sig det senaste på 

teknikens område. Denna relation till ny teknik har sett ut på ett liknande sätt igenom studiens 

alla faser och därför blivit återkommande bekräftat vilket gör att vi känner att studien nått en 

sammantagen mättnad i detta skede och grundfrågan hur relationen mellan äldre och ny 

teknik ser ut har blivit besvarad. Det blir inte nödvändigt med ytterligare intervjuer i denna del 

av resultatet för att bekräfta vårt resultat då det uppenbarat sig en tydlig mättnad i studien, 

studien visar på en framkommen teori om hur äldres relation till ny teknik ser ut.  

8. Diskussion  

Denna diskussionsdel har vi inlett med våra egna reflektioner kring resultatet. Sedan kom vi 

att koncentrera diskussionen till att beröra resultatet i förhållande till tidigare forskning. 

Därefter har vi tagit upp den teoretiska referensram vi valt att använda. Detta då det lämpade 

sig bäst att redogöra för denna referensram i samband med diskussionen om berörda teorier i 

relation till vårt resultat. Vi har även en rubrik rörande självkritisk diskussion, där vi har 

redogjort för sådant vi såg skulle kunna vara eventuella brister i vår studie. Sedan har vi valt 

att diskutera metodologiska dilemman och avslutningsvis har vi framfört förslag till framtida 

forskning kring det studerade ämnet.  

8.1. Diskussion kring resultatet  

När vi påbörjade denna studie var vårt mål att kunna skapa, både för oss själva och andra, en 

bättre bild av hur den äldre generationen i samhället använder teknik och hur de ser på den allt 

snabbare utvecklingen på detta område. Detta ledde oss in på en grundfråga som kom att 

handla om hur de äldres relation till ny teknik ser ut, syftet med studien blev att besvara denna 

fråga. Studien har gett oss en större inblick i hur det är att tillhöra en äldre generation i dagens 

samhälle. Framför allt har det vuxit fram en bild av att de äldre inte ska ses som exkluderade 

från samhället utan snarare att de i högsta grad är en del av detta samhälle. Ett samhälle där de 

äldre många gånger i större utsträckning kan göra egna val och styra sina liv utan påverkan 

utifrån, jämfört med vad yngre människor kan. Detta är något som i studien visat sig även 

gälla deras relation till den nya tekniken. Även om vi tyckte att vi gav oss in i studien med 

öppna sinnen och utan förutfattade meningar visade sig detta vara en sanning med 
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modifikation. I takt med studiens fortlöpande insåg vi att vi hade trott att det bland de äldre 

fanns ett utanförskap på grund av att teknikens framsteg till viss del lämnat de äldre bakom 

sig. Att det fanns en ny teknik som de äldre inte hade möjlighet att ta del av, vilket visade sig 

inte vara fallet. Studien visade att de äldre ansåg att de har goda möjligheter att ta del av den 

nya tekniken och till en stor del av denna teknik var de mycket positivt inställda. När det 

handlar om ny teknik så ska den underlätta de äldres vardag och att det ska finnas ett behov av 

den för att väcka deras intresse.  

Resultatet bygger på intervjuer av nio olika respondenter, respondenter i en varierande ålder 

men där alla var över 65 år och där både män och kvinnor fanns representerade. Enligt oss var 

detta en bra representation som möjliggjorde att fylla syftet med studien som var att ge en 

tydlig men också generell bild av hur relationen mellan de äldre och den nya tekniken ser ut. 

Det har visats på stort intresse från båda sidor att låta de äldres subjektiva berättelser styra 

denna studie. De äldre visade stor entusiasm för att få ge sin version av verkligheten samtidigt 

som vi som utförare av studien gavs möjlighet att utöka vår medvetenhet och intressanta 

aspekter har vuxit fram rörande äldres relation till ny teknik.  

Vi valde att rubricera kärnkategorin som behov och att hålla fast vid denna kategori som 

kärnkategori därför att samtliga respondenter hela tiden återkom till att deras behov var 

styrande för vilken ny teknik de tog till sig. Respondenterna återkom ofta till att de måste se 

ett användningsområde för en specifik teknik för att denna skulle väcka deras intresse. Det 

blev tydligt att de äldre inte talade om ett allmänt teknikintresse där de måste ta del av den 

senaste tekniken på marknaden. De talade heller inte om att ny teknik används som ett 

tidsfördriv. Respondenterna var noga med att påpeka att de gärna använder ny teknik men att 

de vill se att denna teknik underlättar deras vardag och skapar en enkelhet i vardagen. De vill 

se någon form av behov för en viss ny teknik för att den ska införlivas i deras liv. Här anser vi 

att det finns en väsentlig skillnad mellan olika generationer, där den yngre generationen inte 

alls på samma sätt utvärderar om de har ett behov av en viss ny teknik då den på ett annat sätt 

integreras i deras vardag. De är mer eller mindre tvingade i att hänga med i det senaste för att 

skapa en stabil teknikgrund att stå på för att klara sig i resten av livet. I resultatet framträder 

en bild där de äldre i stor utsträckning kan värdera om de ser ett direkt behov av någon 

specifik ny teknik och utifrån denna värdering göra ett val om de ska ta till sig denna teknik. 

De äldre visade sig ha ett avslappnat förhållande till ny teknik. Ett förhållande som 

innefattade en positiv syn på det nya men där de äldre gör ett val angående vad de ska ta till 

sig, ett val som bygger på att det ska finnas ett behov av en specifik ny teknik.  

I både oro och trygghet med ny teknik anser vi att det framgår att de äldres relation till ny 

teknik skiljer sig en del mot hur den i samhället generella relationen till ny teknik ser ut. 

Sådant som många inte tänker på gällande ny teknik är mycket viktiga delar i de äldres 

teknikrelation och tvärt om. Till exempel så talas det om en oro där de äldre inte litar på den 

nya tekniken vid betalningar. Detta kan många gånger medföra en begränsning och de ser till 

att alltid ha kontanter med sig för att slippa oroa sig för att nya tekniska lösningar på detta 

område inte ska ställa till problem för dem. En oro som även visade sig till en viss del vara en 

sund oro då den medför att de äldre tänker till innan de till exempel gör transaktioner av olika 

slag. Det framgick att denna oro gick att övervinna när den nya tekniken integreras i deras liv. 

Detta påminner om hur yngre personer integrerar ny teknik i sina liv men där denna 

integration sker naturligt i och med att yngre mer eller mindre är tvingade att ta till sig det nya 

för att hänga med i arbetslivet, skolan etcetera. Det talades också om en trygghet i 

respondenternas relation till ny teknik. Här såg vi att respondenterna talade om två olika 
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former av trygghet. En form av trygghet där det handlar om att kunna använda ny teknik som 

ett stöd i vardagen där till exempel olika hjälpmedel underlättar vardagslivet, det uppstår en 

trygghet att kunna klara sig på egen hand. Trygghet kan också handla om att respondenterna 

lär sig viss ny teknik och genom att besitta en kunskap i den specifika tekniken kan de 

uppleva trygghet, en trygghet i kunskapen rörande ny teknik. När ett behov uppstår så kan de 

tack vare sin inlärda kunskap använda tekniken, denna vetskap inger en trygghet. 

Sammantaget blir det tydligt hur begreppen oro och trygghet är två begrepp som är viktiga 

delar i att tydliggöra hur relationen mellan äldre och ny teknik ser ut.  

Det har visat sig att de äldre gör olika prioriteringar gällande vilken ny teknik de tar till sig. 

Det har varit intressant att se hur de äldre visar på stora möjligheter att välja vad de ska 

prioritera i deras relation till ny teknik. Samtliga respondenter har talat om ett lärande som 

försvåras med stigande ålder men där det för oss blivit tydligt att det till viss grad kan stämma 

men att det i huvudsak handlar om att de prioriterar bort viss ny teknik, inte på grund av att 

det skulle vara svårt att lära utan snarare därför att de inte ser någon mening med att lära sig 

denna. När inte behovet finns av viss ny teknik så är det svårt att stimulera ett lärande. Medan 

det i skolan eller arbetet blir påtvingat vissa kunskaper rörande ny teknik, något som sker utan 

någon större eftertanke, blir det för de äldre snarare en fråga om prioriteringar som görs 

utifrån egen vilja. Dock kan de äldre också vara tvingade att ta till sig ny teknik för samhället 

kräver det, men där ges större möjligheter att själva prioritera.  

Studien visar på en relation till ny teknik där det både finns möjligheter och begränsningar 

men där möjligheterna med den nya tekniken klart är fler än begränsningarna. Det talades om 

möjligheter som innebär att de kan öka sina sociala kontakter. Det fokuserades på att denna 

teknik möjliggör för dem att hålla en kontakt med nära och kära, i regel anhöriga, vilket de 

har ett starkt behov av. En central del när det handlar om möjligheter var den självständighet 

som den nya tekniken för med sig. Vi kan se en skillnad mellan generationerna då de yngre i 

samhället förmodligen tar denna självständighet för givet och troligtvis inte ser just detta som 

en möjlighet med ny teknik. De äldre har en mycket positiv inställning till den nya tekniken 

och som resultatet har visat såg de att denna teknikrelation på flera sätt ökar självständigheten. 

En begränsning som det talades om var att språket gällande ny teknik kunde vara svårt att 

förstå, här handlade det om tekniska termer som var obekanta för de äldre. Vi anser att både 

tillverkarna och marknaden för ny teknik skulle kunna underlätta för de äldre i användningen 

av ny teknik. Våra respondenter talar om hur de har möjlighet att välja bort ny teknik som de 

inte förstår och inte ser behovet av, där av borde det ligga i tillverkarnas och marknadens 

intresse att göra tekniken mer lättförståelig och på så vis skapa ett större behov av ny teknik 

hos de äldre. Det framstår mer traditionella värderingar där det är viktigt med det fysiska 

mötet och målas upp en fara med att drunkna i ny teknik då det skulle kunna ha en negativ 

påverkan både på hälsan och hur vi socialiseras. Vi anser att en okunskap rörande ny teknik 

kan ha betydelse då de äldre eventuellt inte ser alla de positiva aspekterna på hur vi 

socialiseras med hjälp av just den nya tekniken. Detta anser vi skulle kunna ses som en 

begränsning i deras relation till ny teknik men då en begränsning som de själva inte talat om.  

I denna diskussionsdel vill vi även lyfta fram att vi kände att studien nådde en sammantagen 

mättnad redan efter två faser. Detta då kategorierna var utredda och att det inte gick att få 

fram ytterligare information från de äldre när det handlade om deras relation till ny teknik, det 

hade redan kommit att handla om en rad upprepningar från respondenterna. Det framkom 

relationer mellan kategorier i båda resultatdelarna och som med hjälp av de många frågorna i 

den selektiva fasen var väl bekräftade. Då det ges en relativt begränsad tidsram att hålla sig 
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inom för arbetet med studien så resulterade det i att vi inte såg ett behov av att göra en tredje 

runda av urval, datainsamling och analys. Relationerna var redan funna och resultatet 

bekräftat. Vi hade fått fram en tydlig bild av hur relationen mellan de äldre och ny teknik ser 

ut.  

8.2. Diskussion kring den tidigare forskningen  

Under denna rubrik kommer vi att diskutera relationen mellan vårt resultat och den tidigare 

forskningen. Målet var att finna tidigare forskning som berörde vårt område rörande 

relationen mellan äldre och ny teknik. På detta område var det svårt att finna tidigare 

forskning men när vi breddade området till äldre och en relation till en mer generell teknik så 

fann vi forskning som vi kunde koppla till vår egen studie. För att få en tydlighet i 

diskussionen kommer vi att dela upp det utifrån de teman som vi presenterade under den 

tidigare forskningen. Dessa teman är teknik som skapar behov, intresse och kunskap, ökat 

intresse genom kunskap och teknikens roll i strävandet efter sociala relationer och 

livskvalitet.   

8.2.1. Teknik som skapar behov, intresse och kunskap  

I vår studie har kärnan varit att belysa de äldres behov och vilket behov av ny teknik dessa 

medför. I Östlunds (2003) studie ser man på den generella teknikanvändningen hos de äldre, 

en studie med flera likheter med vårt resultat rörande hur relationen mellan de äldre och ny 

teknik ser ut. Bland annat talar de i denna studie om ett behovsstyrt teknikanvändande som 

syftar till att förenkla vardagslivet för de äldre. Detta är något som har en tydlig koppling till 

vad som framkommer bland våra respondenter när de talar om att ny teknik används om de 

ser ett behov. Detta är något som de införlivar i sitt vardagsliv om de ser ett direkt 

användningsområde med den nya tekniken, ett användningsområde som syftar till att göra 

vardagen enklare. Studien visar på att tekniken som används regelbundet bland de äldre leder 

till ökad kunskap. Denna kunskap skapar i sin tur ett ökat teknikintresse. Likt vårt resultat 

lyfter studien även fram att den teknik de äldre inte har ett behov av väljs bort då den inte 

anses viktig. Här blir den nya teknik ointressant och de äldre känner inget behov av att 

utforska dess användningsområden.    

Boulton-Lewis et al. (2007) studie visar på ett teknikintresse hos de äldre där det finns en vilja 

och intresse av att utöka sin teknikkunskap och dess användningsområden. De äldre som har 

en regelbunden vardaglig användning av teknik har ett större intresse av att lära sig även 

annan teknik. Här ser vi en likhet med vårt resultat där respondenterna ser möjligheter till 

teknikanvändningen, dock visar vårt resultat att respondenterna tonar ner det intressestyrda 

och talar mer om att det ska skapas behov, det vill säga att de mer eller mindre måste använda 

en viss teknik för att öka efterfrågan till ny teknik. Boulton-Lewis et al. (2007) resultat visar 

på att de äldre som tidigare haft en kontakt med teknik tidigare i livet, exempelvis på 

arbetsplatsen, har ett större intresse av teknikanvändande. Även våra respondenter som har en 

tidigare kunskap av ny teknik visar på ett levande teknikanvändande än idag.  

I Ernfridsson och Hagbergs (2007) studie talas det om att teknikanvändningen bygger på en 

strävan efter att av kunna hantera tekniken men även ett behov av att undvika att känna sig 

dumma eller okunniga. I denna aspekt avviker det från våra respondenter. Resultatet i vår 

studie visar att de äldres relation till tekniken är mycket mer avslappnad där de inte lägger 
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någon tyngd på om de skulle uppfattas som dumma eller okunniga. Deras förhållande till 

teknik är behovsstyrt, ser de inget behov av en viss teknik så ser de ingen anledning till att 

lära sig eller använda den specifika tekniken.      

8.2.2. Ökat teknikintresse genom kunskap  

Boulton-Lewis et al. (2007) studie visar att teknikanvändningen bland de äldre ökar då de ser 

fördelarna med tekniken. En viktig fördel bland respondenterna var behovet av att känna 

självständighet. Detta är något som även våra respondenter visar ett starkt behov av. Att 

kunna klara sig själva och att ha en känsla av självständighet i deras vardag och den 

regelbundna användningen av ny teknik är mycket viktigt för dem.    

Nilsson, Barenfeld & Ivanoffs (2010) studie visar på hur de äldre delar med sig av sin 

kunskap om tekniken och dess användning. Respondenterna talade om deras erfarenheter av 

hur tekniksiska hjälpmedel har underlättat olika aktiviteter i deras vardag. Detta 

kunskapsutbyte skapade en öppenhet till teknikanvändningen i vardagen, vilket i sin tur ledde 

till ett större intresse och behov av teknik hos respondenterna. Vi kan dra paralleller till våra 

respondenter då kunskap i en viss ny teknik har utvecklat ett teknikbehov hos dem. Genom att 

ha kunskap i hur man använder en mobiltelefon skapas det en trygghet hos de äldre i 

situationer som de tidigare känt en oro i. Exempelvis om de är ute på promenad och känner en 

oro över att något skulle kunna hända dem kan telefonen bli en trygghet då de vet att de både 

kan kontakta andra och bli kontaktade.  

8.2.3. Teknikens roll i strävandet efter sociala relationer och livskvalitet   

Wilhelmsons et al. (2005) studie har som syfte att visa på vad som utgör äldre personers 

livskvalitet. Resultatet visar på att det de äldre prioriterar högst i en god livskvalitet är sociala 

relationer. Detta kan vi se bland våra respondenter som talar om vikten av att ha en god 

kontakt med nära och kära. Respondenterna visar på hur detta har förenklats med hjälp av den 

nya tekniken, att med enkla tekniska medel kunna ha regelbunden kontakt med nära och kära. 

Detta har bidragit till en bättre tillvaro för de äldre.  

Även i Anderssons (2007) studie har livskvalitet studerats. Här lyfts behovet av att ha en 

regelbunden kontakt med närstående, att fortfarande anses som viktiga för andra och att 

fortfarande vara en del av samhällets utveckling. Respondenterna ser inte sig själva som 

avvikande utan anser att de fortfarande är en del av det utvecklande samhället. I vår 

resultatdel kan vi se en liknande inställning hos våra respondenter. De ser inte sin relation till 

ny teknik som en avvikelse från den rådande teknikanvändningen i samhället utan tvärtom, 

den nya teknik som de har ett behov av har de kunskap i och väljer att använda aktivt. Genom 

att de äldre hänger med i den nya tekniken och ser på sin teknikanvändning på samma 

självklara sätt som samhället i stort, får de en tillfredställelse som ökar deras livskvalitet.  

8.3 Teoretisk bakgrund  

Då den använda metoden i denna studie utgjorts av grundad teori så har det förväntats att vi 

sökt svar förutsättningslöst och utan någon egentlig förförståelse för det studerade området, 

det vill säga hur de äldres relation till ny teknik ser ut. I strävan efter att grunda en egen teori 

som bygger på de äldres egna upplevelser av ny teknik så har vi åsidosatt våra tidigare 
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erfarenheter av både äldre människor och teknik, detta i ett led att verkligen kunna se vad våra 

respondenter lyfter fram i det aktuella ämnet och låta det styra studien. Detta medför att vi 

under rubriken teoretisk referensram kommer beskriva tidigare teorier på ett generellt sätt för 

att sedan plocka ut delar av dessa teorier som går att relatera till vår egen teori. Detta 

möjliggör ett jämförande mellan redan befintliga teorier och vår egen teori, som kommer ske 

senare i en diskussionsdel. Det handlar alltså inte om att applicera någon redan befintlig teori 

på vårt resultat utan snarare se vad tidigare teorier skulle säga om vissa specifika delar i vårt 

resultat. Vi har i enlighet med grundad teoris grundidé alltså inte använt någon utpräglad 

teoretisk referensram. De teorier vi har valt att använda oss av är Bengt Brüldes redogörelse 

av livskvalitet och Erich Fromms definition av ägandets och varandets livsform, där varandets 

livsform är den teorin vi i huvudsak vill lyfta fram. Vi valde att även ta upp ägandets livsform 

för att vi vill visa på hur dessa två står i motsats till varandra, och genom att tydliggöra detta 

kunna ge en tydligare bild att Fromms redogörelse av varandets livsform.   

8.3.1. Livskvalitet  

I Brüldes bok Teorier om livskvalitet (2003) lyfts frågan om vad livskvalitet är. Brülde menar 

på att det handlar om positivt- och negativt finalt värde, med andra ord det som är positivt och 

negativt för oss som mål snarare än som medel. Livskvalitet handlar om frågan om vad som 

gör livet värt att leva. Värdet delas in i instrumentellt värde, som innebär vad som är bra för 

oss som medel till något annat, och finalt värde som vi beskrivit ovan. Människors livskvalitet 

påverkas av hur mycket positivt eller negativt finalt värde deras liv består av (Brülde, 2003:9-

10).   

Brülde menar på att det i huvudsak finns tre teorier om livskvalitet, vilka är; hedonismen, 

önskeuppfyllelseteorin och den objektiva pluralismen. Dessa tre kommer presenteras här 

under. Vi kommer även att redogöra för Brüldes förhållning till dessa teorier; en blandad teori 

av lyckokaraktär som är en blandad teori som kombinerar komponenter från de tre teorierna.   

Hedonismen  

Ett centralt begrepp inom hedonismteorin är upplevelsekravet som menar på att det är endast 

den specifika personens egna upplevelser som kan ha positivt eller negativt finalt värde för 

denna person. För att förstå hur bra en person har det vid en specifik tidpunkt behöver man 

endast titta på hur personens upplevelser ser ut vid den specifika tidpunkten. Det är därmed 

den inre och inte den yttre mening som påverkar livskvalitet. Brülde beskriver hedonismen 

som att endast behagliga upplevelser är finalt positivt för en individ och endast obehagliga 

upplevelser. I den rena hedonismen menar man på att man måste ta hänsyn till alla behagliga 

och obehagliga upplevelser, det är då som man kan avgöra hur bra en person har det. Den rena 

hedonismen förklarar detta genom att de finalt bra upplevelserna blir värdefulla endast i kraft 

av sin behagligheter, och därmed blir de finalt dåliga upplevelserna dåliga i kraft av 

obehagligheten (Brülde, 2003:32-25). Upplevelser som skapats av falska föreställningar, 

exempelvis genom droger skulle sakna värde för subjektet. Ju mer behaglig en upplevelse är 

för en person desto bättre är den för subjektet, och tvärtom. För en god livskvalitet krävs det 

att de behagliga upplevelserna är riktade mot rätt saker och att man mår bra ”på rätt sätt” 

(Brülde, 2003:54-55).  
 

Önskeuppfyllelseteorin   

Ett centralt synsätt i önskeuppfyllelseteorin är att när individens inre önskningar uppfylls kan 
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den ha positivt finalt värde. Dessa önskningar görs för ens egen skull och inte som medel för 

något annat. Blir det istället inte som individen vill leder detta till ett negativt finalt värde. Det 

handlar alltså inte om att personen inte får det den vill utan att den får det på ett sätt som den 

inte vill ha det. Detta gäller vare sig det är rationella önskningar eller inte. Värdet av att få en 

önskan uppfylld har lika stor betydelse som hur stark önskan är (Brülde, 2003:59-60). En 

version av önskeuppfyllelseteorin är obegränsade önskeuppfyllelseteorin. Teorin menar på att 

få sina inre önskningar uppfyllda är alltid finalt bra, uppfylls istället det individen inte vill ha, 

så kallade aversioner, är det alltid finalt dåligt, oavsett vad önskningarna handlar om, eller om 

de är rationella eller inte. Vi kan alltså endast avgöra hur bra en person har det om vi tar 

hänsyn till alla önskningar och aversioner och om dessa uppfylls eller inte (Brülde, 2003:61).   

Den objektivistiska pluralismen  

Denna teori menar på att det finns flera olika saker som är finalt bra eller dåliga, oavsett om vi 

vill det eller inte. Teorin har två centrala egenskaper, pluralistiskt och obejktivistisk. Den 

pluralistiska menar på att det finns flera olika saker som har finalt värde, den objektivistiska 

menar på att det finns objektiva värden, som beskrivs som saker som har ett finalt värde men 

som vi inte vill ha. En persons livskvalitet kan därmed vara oberoende av personens inre utan 

kan istället vara direkt beroende av det som ligger utanför personen. Livskvaliteten hos en 

individ beror på hur positiva värden individen har, dessa värden är sakförhållanden som 

exempelvis kan vara meningsfullt arbete, intima relationer, personlig utveckling och frihet. 

Livskvaliteten ökar hos individen ju mer värden denne har. Denna teori blir endast rimlig som 

ett komplement till hedonismen och önskeuppfyllelseteorin (Brülde, 2003:103-105).  

Brülde (2003) diskuterar sin egen teori av livskvalitet som han beskriver som en blandad teori 

av lyckokaraktär. Han ser på det som en blandad teori med element från både hedonismen och 

önsketeorin men även vissa inslag från den objektivistiska pluralismen. Brülde menar på att 

de två typer av sakförhållanden som har ett finalt värde för en individ är att man har behagliga 

upplevelser och att få sina relevanta intrisikala önskningar (inre önskningar som endast träder 

fram i sin egen natur, oberoende av sina konsekvenser eller yttre omständigheter) uppfyllda. 

Livskvaliteten beror därmed på hur många värdefulla upplevelser och hur mycket 

önskeuppfyllelse livet innehåller. Det är även viktigt att man gläds över de förhållanden som 

finns och även att man kan glädjas över saker som är objektivt värdefullt. En tillfredställelse 

över livet och att vara lycklig ”av rätt skäl” leder till god livskvalitet (Brülde, 2003:125-

128).    

8.3.2. Ägandet och varandets livsform  

I Fromms bok Att ha eller att vara (2003) diskuterar Fromm ägandets och varandets livsform. 

Samhällets normer påverkar samhällsmedlemmarnas sociala karaktär. I ett 

konsumtionssamhälle vill medlemmarna ständigt föröka sin förmögenhet, och även de som 

inte har en stora tillgångar vill bevara och föröka det de har. Människan blir till ett ting där 

individualismen blir en äganderätt till sig själv, där det blir en fråga om att investera sin energi 

i sin egen framgång. Ett ägande leder till status och makt vilket i sin tur utökar identiteten. 

Fromm ser på vårt jag som det viktigaste föremålet för vår egendomskänsla då den innefattar 

bland annat vår kropp, vår sociala ställning, våra ägodelar, vår kunskap, vår inre bild av oss 

själva och den förställning vi vill ge av oss själva till andra. Fromm menar på att föremålet är 

grunden till vår identitetskänsla (Fromm, 2003:97-99).   
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Fromm menar på att varandet sker genom upplevelser till skillnad från ägandet som sker 

genom föremål. Detta gör varandet mer abstrakt i beskrivningen av den. De mänskliga 

upplevelserna är inte något som kan beskrivas utan varje persons egenhet och individualitet är 

unik. Även vid beskrivning av individen och dennes karaktär och livsinställning så blir inte 

denna kunskap tillräcklig för att beskriva individens hela individualitet. Fromm beskriver att 

det krävs oberoende, frihet och ett kritiskt förnuft i varandets livsform där det viktigaste 

kännetecknet är en inre aktivitet, det vill säga det produktiva användandet av mänskliga 

krafter. Denna aktivitet träder fram när vi ger uttryck för våra förmågor, talanger och den 

rikedomen av självförmögenheter vi bär på. Aktiviteten betyder bland annat att växa, att 

förnya sig, att vara öppen, att vara intresserad och att ge. Vid beskrivning av dessa 

upplevelser blir orden bara en förklaring av upplevelsen och inte själva upplevelsen i sig 

(Fromm, 2003:116-118).    

Inlärning i ägandets livsform och varandets livsform sker på två helt åtskilda sätt. I ägandets 

livsform bygger inlärning på att metodiskt samla in kunskap för att sedan kunna ha nytta av 

kunskapen. Den kunskap man får håller man fast vid och kunskapen stannar där, det finns här 

inget syfte att utveckla eller sätta igång en tankeprocess, utan kunskapen stannar där 

inlärningen slutade. Inlärning utifrån varandet livsform handlar om att ha ett genuint intresse 

av det man vill ha kunskap i. Vid inlärningen sätts tankeprocesser igång, där man aktivt 

lyssnar och tar emot kunskapen på ett produktivt sätt. Lyssnandet sker med ett intresse och 

efter varje ny kunskap påverkas och förändras individen. Den nya kunskapen skrivs inte ner 

utan kunskapen är av intresse och aktivt utvecklas i tankeprocessen. Om kunskapen 

dokumenteras sker det ett ägande lärande i samma stund som det skrivs ner. I varandet 

definieras ordet intresse som att vara i eller ibland något, det beskrivs alltså som ett aktivt 

intresse.  Även minnet och sättet att återkalla minnen skiljer sig i ägandet och varandet. Det 

handlar i båda fallen om vilken association man gör när man minns något. I ägandets livsform 

associerar man minnet mekaniskt, exempelvis när man förknippar två ord då de ofta 

förekommer ihop. Man kan även associera logiskt, några exempel på detta är när ord har 

liknande eller motsatt betydelse, eller har likhet i bland annat färg, tid, plats eller tillhör 

samma tankesystem. Ett minne som tas fram kan liknas med att se ett fotografi, man ser det 

som fotot visar utan att reflektera över det utan nöjer sig med tanken att man sett det tidigare. 

I varandets livsform handlar det om en aktiv återkalla exempelvis ord, tankar, synbilder. Man 

kopplar ihop den företeelse i minnet med annan kunskap som är kopplad till den specifika 

företeelsen. Dessa associationer är i högsta grad levande och inte mekaniska eller rent logiska. 

Man förknippar en företeelse med en annan genom en produktiv tanke- eller känsloakt som 

sätts igång när man söker efter det rätta ordet. Att minnas blir ett sätt att åter leva något man 

tidigare upplevt genom att återkalla det i minnet (Fromm, 2003:55-59). 

8.4. Diskussion kring den teoretiska referensramen  

I denna diskussionsdel kommer vi att redogöra för relationen mellan vårt resultat och de 

teorier vi valt att använda oss av. De teorier vi tittat på är livskvalitet (Brülde, 2003) och 

ägandets och varandets livsform (Fromm, 2003).   

Brülde (2003) diskuterar hur en god livskvalitet uppnås utifrån hedonismen, 

önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen. Upplevelsekravet är mycket 

viktigt inom hedonismen, den syftar på att det endast är personens egna upplevelser som är av 

finalt värde för personen. Genom att ta hänsyn till alla upplevelser av finalt värde kan man 

förstå hur bra en person har det. De behagliga upplevelserna ska vara riktade mot rätt saker 
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för att kunna uppnå en god livskvalitet. Under rubriken de äldres prioriteringar kunde vi 

tydligt se att våra respondenters relation till ny teknik är en behovsanpassad relation där de 

har prioriterat den teknik de anser är relevant för dem. Deras upplevelser av ny teknik handlar 

om ett medvetet val där de endast använder den nya teknik de anser är viktig och givande för 

dem. I önskeuppfyllelseteorin handlar det om att personens inre önskningar ska uppfyllas, här 

syftas det på önskningar som görs för personens skull och inte som ett medel för något annat. 

Vi såg att våra respondenter endast valde att lära sig den teknik de önskade att ha en kunskap 

om, den teknik som bidrog till något för dem. Den teknik de använder sig av är teknik som 

förenklar deras vardag och höjer deras livskvalitet. Den tredje inriktningen i Brüldes 

livskvalitetsteori är den objektivistiska pluralismen. Livskvalitetens ökning beror på de 

positiva värden en person har. Dessa positiva värden kan vara i form av ett meningsfullt 

arbete och personlig utveckling. Brülde påpekar att denna inriktning endast är relevant som 

komplement till de andra två inriktningarna. Bland våra respondenter ser vi att valet av 

användning av en specifik teknik görs främst för att nya tekniken ger en kunskap som är till 

nytta för respondenterna. Vi kan se att den nya teknikkunskapen har bidragit till en 

meningsfullhet, en personlig utveckling och en självständighet. Brülde menar på att 

livskvaliteten måste innefatta element från alla tre inriktningar. En blandning av många 

värdefulla upplevelser och mycket önskeuppfyllelse ger en hög livskvalitet, viktigt här blir att 

även kunna glädjas över de förhållanden som finns och det som är objektivt värdefullt. Vårt 

resultat visar på att respondenterna använde endast den nya tekniken för att den uppfyllde ett 

behov eller för att få en kunskap i något de har nytta av. Tekniken används som ett verktyg 

hos de äldre som förenklar vardagslivet och höjer livskvaliteten.   

Fromm (2003) beskriver ägandets och varandes livsform och jämför dessa två med varandra. 

Ägandet sker genom ett ägande av föremål som leder till status och makt, vilket utökar 

identiteten. Varandet sker i individens upplevelser. I varandet krävs det ett oberoende, en 

frihet och ett kritiskt förnuft. Detta kännetecknas av det produktiva användandet av mänskliga 

krafter, en inre aktivitet som blir synlig vid exempelvis förnyelse och öppenhet. I vårt resultat 

anser vi att våra respondenters användning inte sker på ett ägande sätt då de inte ser deras 

användning av ny teknik som något som leder till status eller makt, utan relationen är mer ett 

varande där de tar till sig den teknikkunskap de känner sig genuint intresserade av och känner 

sig berikade av. Fromm beskriver bland annat hur inlärning och återkallning av minnen skiljer 

sig beroende på vilken livsform man lever i. I ägandets livsform sker inlärningen genom att 

memorera kunskap, utan något syfte att utveckla en tankeprocess. I varandet sker ett aktivt 

lyssnade där tankeprocesser sätts igång där kunskapen tas emot på ett produktivt sätt där 

individen påverkas och förändras vid ny kunskap. Vid återkallande av minnen sker detta på ett 

mekaniskt sätt eller så sker associationerna på ett logiskt sätt i ägandets livsform. Man ser 

minnet på samma sätt som vid inlärningen utan att någon reflektion av minnet sker, som om 

man skulle återse ett fotografi. I varandet återkallas minnen på ett aktivt sätt, associationerna 

är levande. Ett minne blir en återupplevelse av något man tidigare upplevt. Bland våra 

respondenter såg vi att det inte fanns ett behov av att på ett metodologiskt sätt lära in ny 

teknik utan när det handlar om inlärning var det den teknik som de hade ett behov som 

skapade ett genuint intresse av som de ansåg relevant att kunna. Detta gjorde att de utvecklade 

kunskapen i den specifika tekniken då deras fokus låg på den.   

Resultatet i vår studie visar på hur de äldre har valt ut den teknikanvändning och kunskap i ny 

teknik som de anser är viktig för dem, den teknik som underlättar deras vardagsliv och höjer 

livskvaliteten. Genom att prioritera bort en stor del av dagens nya teknik blir intresset för den 

utvalda, specifika tekniken genuin och användbar. Här blir det en fråga om de äldres 
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existentiella behov och prioriteringar i livet, där vår studie visar på ett mer avslappnat 

förhållande till den nya tekniken hos de äldre. Där de inte känner ett krav utifrån att alltid ha 

den senaste tekniken på marknaden utan mer kan lyssna inifrån och se till vilka behov de 

verkligen har av någon specifik teknik.     

8.5 Metodologisk diskussion  

Vi har valt att använda grundad teori som metod när vi har utfört denna studie. Det föll sig 

naturligt då vi valt att studera ett område där vår förförståelse var minimal och den lilla 

förförståelse vi ändå bar med oss dessutom visat sig under resans gång vara motstridig den 

bild respondenterna själva gav. Det fanns här heller inte någon tidigare forskning i någon 

större utsträckning. Vi har blivit medvetna om att detta tillvägagångssätt med att ta sig an ett 

forskningsfält helt förutsättningslöst både har sina för- och nackdelar. Metodens fördel har 

varit att vi kunnat låta respondenternas subjektiva berättelser styra studien utan att detta 

riskerat att påverkas av våra förutfattade meningar och där följden kunde blivit en orättvis 

tolkning av empirin. Nackdelen med grundad teori som metodansats är att det finns en risk att 

vi som forskare inte får det djup i resultatet som en bra studie kräver. Detta på grund av att vår 

minimala förkunskap på området kunde begränsat oss i vår roll som intervjuare då vi inte har 

något konkret att relatera till, att inte nå djup och bredd i resultatet på grund av brister i 

intervjuerna. Vår lösning, som vi anser är av yttersta vikt, är att vi hela tiden fört en dialog 

mellan oss som forskare för att på så vis ge en rättvis analys av materialet. Detta blir en analys 

som gett studien både djup och bredd men som inte låtit sig påverkats av tidigare forskning 

eller befintliga teorier innan vi nått diskussionsdelen.  

Det var svårt att i början bestämma de olika kategorierna och fylla dem med rätt information, 

något som berodde på en brist på tidigare erfarenhet av att använda grundad teori. En annan 

svårighet som blev påtaglig när det handlar om oerfarenheten av metoden är att det som 

forskare varit svårt att veta när det uppnåtts en mättnad i faserna, detta då den rätta teoretiska 

känsligheten inte funnits där från början utan utvecklats under resans gång. Precis som fallet 

blev i vår studie kan det vara svårt att hålla isär de olika faserna för en oerfaren forskare i 

grundad teori. Men vi anser att så länge vi utfört innebörden i stegen så borde detta inte vara 

ett problem.  

8.6. Självkritisk diskussion  

Denna diskussionsdel inleder vi med att återknyta till den teoretiska känsligheten som 

avslutade den metodologiska diskussionen. Då vi saknade den teoretiska känsligheten när vi 

påbörjade intervjuerna så gick vi emot Glaser (Hartman, 2001) och valde att spela in våra 

intervjuer. Följden av detta blev att vi ägnade mycket tid åt analyserna i de första faserna, 

något som blev problematiskt då det blev ett mycket tidskrävande arbete. Det fick också som 

följd att vi istället för att i ett tidigt skede inse att vi uppnått en mättnad i de två första faserna 

fortsatte att leta kategorier och utreda deras innebörder. Detta resulterade i ett integrerande av 

den teoretiska fasen i de tidigare faserna då vi redan i dessa faser fann relationerna mellan 

kategorierna och även bekräftelser av dessa. När detta var gjort ansåg vi att det inte fanns 

någon mening med att göra en tredje runda för den teoretiska fasen vad gäller urval, 

datainsamling och analys. Detta då det inte skulle tillföra något till resultatet av studien, det 

vill säga gällande hur de äldres relation till ny teknik såg ut. Följden blev att vi bara haft nio 

respondenter istället för kravet på tio och att vi inte gjort sista steget vad gäller urval, 
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datainsamling och analys. Trots att vi här kan anses brustit i metodens sista steg och på så vis 

förlorat en tydlighet som kunde fåtts genom en tydligare uppdelning av faserna så anser vi att 

vi har utfört alla väsentliga delar av metoden och även fått en sammantagen mättnad i studien 

som visar på ett trovärdigt resultat. Ett resultat som både har inslag av det induktiva och det 

deduktiva, där det ges en tydlig bild av hur relationen mellan de äldre och ny teknik ser ut.  

8.7. Förslag till vidare forskning  

Då vi har studerat de äldres relation till ny teknik så har fokus hamnat på att det är det äldres 

behov som i huvudsak styr vilken ny teknik de använder och till viss del synen på denna. 

Genom detta ser vi att det vore intressant att i framtida studier inom detta område ytterligare 

utreda hur man kan skapa ytterligare behov av ny teknik hos de äldre, behov som i sin tur 

skulle kunna innebära en ökad användning av ny teknik som i en förlängning får en 

underlättande innebörd i de äldres liv. Vi anser att detta även borde ligga i både 

tekniktillverkarnas och teknikmarknadens intresse. Detta då de äldre är en växande 

befolkningskategori som även skulle kunna generera ökade ekonomiska vinster för 

tillverkarna och marknaden.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – den öppna fasen 

Teman: 

De äldres situation i samhället. 

De äldres relation till den tekniska utvecklingen. 

Teknikens inverkan på de äldres vardagsliv. 

Svårigheter och möjligheter med dagens teknik. 

 

Hjälp till att få intervjun att beröra områden som har med teknik att göra: 

- Teknikbakgrund 

 

- Kunskap om teknik och ny teknik 

 

- Förhållningssätt till ny teknik 

 

- Tillgång och användning av teknik idag (dator, internet, tv-kanaler, mobil, tvättstuga, 

bil, hiss etc. men även hjälpmedel av olika slag så som rullator, hörapparat och 

”medicinklocka” etc.) 

 

- Syn på framtida teknik och den egna användningen 

 

- Farhågor kring ny teknik men också positivt med ny teknik 

 

- Teknik och ekonomi (tillåter ekonomin alla att ta del av den?) 
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Bilaga 2 – den selektiva fasen 

Känner du att behoven styr ditt teknikanvändande? 

 

Anser du att du har ett stort behov av nyteknik? 

 

Tror du att teknikens utveckling kommer underlätta ditt vardagsliv? 

 

Om inte behovet av en viss teknik finns, gör intresset att du använder den ändå? 

 

Kan du se att ditt intresse skapar ett tekniskt behov? 

 

Anser du att du ”hänger med” i tekniken och dess utveckling? 

 

Anser du att ekonomin kan vara ett hinder för äldre människor att nyttja nyteknik, anpassar de 

äldre sina behov till tekniken utifrån en ekonomiskt? 

 

Är dina anhöriga behjälpliga till din teknikanvändning? Brukar anhöriga ge tips på teknik som 

du har ett behov utav och i så fall, brukar du lyssna på dessa förslag? 

 

Är det vanligt att du upplever en oro i användandet av nyteknik? 

 

Känner du någon oro för teknikens utveckling? 

 

Ökar eller minskar oron för teknik som du använder i vardagen? 

 

Om du har ett behov av viss teknik kan det då vara så att en misstänksamhet styr om du 

använder tekniken? 

 

Känner du att tekniken ger dig en ökad trygghet? Och i så fall, vilken teknik ökar din 

trygghet? 

 

Ser du att tekniken gör dig trygg alt. otrygg? 

 

Om du inte känner dig trygg med en viss teknik, hindrar det dig till ett användande? 

 

Om du har ett behov av en viss teknik som du inte känner dig trygg med, använder du den 

ändå? 

 

Vilka möjligheter anser du att tekniken medför för dig? 

 

Påverkar tekniken dina sociala kontakter, självständighet och ett välmående? 

 

Anser du att den tekniska utvecklingen förenklar din vardag? 

 

Vilka begränsningar anser du att tekniken medför för dig? 

 

Anser du att språket som används på det tekniska området är svårförståeligt? Och i så fall om 

det begränsar dig i ditt användande? 
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Om du har ett behov av en viss teknik som du saknar kunskap om, låter du då detta begränsa 

dig i ditt användande? 

 

 


