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Titel
Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv.

Sammanfattning
Avhandlingen huvudsakliga syfte är att undersöka människors förhållnings-
sätt till digitala artefakter i vardagslivet, hur förhållningssätten tar form och
hur de formar hur vi använder digitala artefakter. Avhandlingens andra syfte
är att utforska metodologiska tillvägagångssätt som kan bidra till att skapa
förståelse för frågor om människors förhållningssätt till digitala artefakter i
vardagen. Det andra syftet har successivt och som ett resultat av mitt arbete,
vuxit fram och utvecklats till ett syfte.

Avhandlingen innehåller erfarenhetsnära, respektive erfarenhetsdistansera-
de tolkningar av tre empiriska studier.  Den första studien av Linnea och
Martin bygger på upprepade möten, där respondenterna har följts under flera
års tid. Den därpå följande studien omfattar personer som forskar om digi-
tala artefakter och dess konsekvenser. Den tredje och avslutande studien
omfattar så kallade icke-användare, det vill säga människor som väljer bort
och begränsar digitala artefakters betydelse.

Avhandlingen visar på två större bidrag. Det ena bidraget utgör en modell
för analys av människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen.
Modellen håller samman nio analytiska begrepp, vilka är sprungna ur tolk-
ningar av de empiriska studierna. Modellens styrka ligger i att höja precisio-
nen i analyser av människors förhållningssätt till digitala artefakter i varda-
gen. Avhandlingens andra bidrag utgör fyra forskningsprinciper för denna
typ av studier.  Det handlar om att arbeta med människors personliga upple-
velser, att följa personerna nära, detaljerat och upprepat.
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Förord

I efterhand inser jag att jag borde ha lyssnat till det råd jag fick för en tid
sedan: spara inte formuleringen av dessa rader alltför länge, utan ta dig an
förordet när den sista biten ännu upplevs som lång och uppförsbacken plåg-
samt brant! Överraskande plötsligt börjar jag nu skönja vägs ände och trött-
heten ger vika för andra känslor. Den förväntan och glädje jag just nu känner
riskerar att krydda följande rader med väl översvallande formuleringar. Jag
skall dock göra mitt bästa för att hålla känslorna i schack.

Det finns många personer som har varit viktiga i mitt avhandlingsarbete.
Jag vill ta tillfället i akt att tillägna er några rader för att visa er betydelse för
mig.

I stunder då tvivlet har kopplat ett hårt grepp om mig, och då problemen
har upplevts som både många och svåra, har det varit ovärderligt att arbeta
med vägledning av min handledare Erik Stolterman. Erik har förmått mig att
se möjligheter i det omöjliga, att prestera lite mer än vad jag själv trodde var
möjligt. Den här avhandlingen hade varit svår att skriva utan ditt stöd.

Jag har även upplevt gott stöd av mina bihandledare, Jonny Holmström
och Mikael Wiberg. Jag vill rikta ett särskilt tack till dig Mikael som alltid
har funnits till hands, redo att diskutera mitt manus med stort engagemang!

Under försommaren 2007 bidrog Per Levén, Daniel Skog, Charlotte Wi-
berg och Henrik Wimelius till att skapa ett konstruktivt förseminarium. De
diskussioner som fördes gjorde mig medveten om vad som upplevdes pro-
blematiskt i mitt manus. Er insats har varit värdefull för mig!

Ett forskningsprojekt har finansierat mina studier och mitt skrivande, vil-
ket jag är mycket tacksam för. Projektet heter ”IT för det goda livet. Studier
av upplevelseorienterad informationsteknik i människors vardagsliv” och
finansierades av VINNOVA under åren 2001-2003.

Anna Croon Fors och Eva Ikonomidis Svedmark: utan er hade den här
avhandlingsresan varit mycket ensammare, svårare och tråkigare. Det har
varit lärorikt att få pröva mina tankar tillsammans med er! Per-Olof Ågren
har korrekturläst mitt manus. Din skarpa blick och klara tanke har varit en
trygghet för mig. När det ännu återstod några veckors arbete, erbjöd sig And-
reas Lund att formge avhandlingens layout. Ett stort tack till dig för att du



lyfte den bördan från mina axlar! I det absoluta slutskedet ryckte Camilla
Hakelind in för att i detalj granska min referensförteckning. Hur hade det
sett ut om inte du hade brukat din ilsket röda rättningspenna?

Jag vill också uttrycka min tacksamhet gentemot mina respondenter. Jag
kan självfallet inte nämna era namn här, men till var och en av er vill jag
rikta ett tack för att ni har tagit er tid att bidra till mitt arbete och bemödat
er om att besvara mina märkliga frågor!

Bortsett från alla er som har funnits till hands i mitt arbete, finns en annan
skara vars vikt jag vill understryka. Det handlar om släkt och vänner som
månar om mig. Det är svårt att med enkla ord uttrycka er betydelse för mig.

 Avslutningsvis riktar jag mitt allra varmaste tack till min lilla familj, Ri-
kard och Paulina. Paulina! Nu blir det både disputtasjoon och besök på bad-
huset!

Annakarin Nyberg
Umeå, februari 2008
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Kapitel 1

Inledning

Digitala artefakter har radikalt förändrat Davids liv. Tillika har Davids för-
hållningssätt till artefakterna definierats av vardagslivet. Omvandlingen har
skett på olika vis, ibland successivt och stegvis, ibland genomgripande och
omvälvande. I vad som följer kommer jag att presentera denne David närma-
re och visa på hans sätt att skapa utrymme i tillvaron för datorn, mobiltelefo-
nen och den digitala kalendern.

Innan denna presentation tar vid vill jag emellertid först rikta uppmärk-
samheten mot ett av detta arbetes centrala begrepp – digitala artefakter. Be-
greppet bör ses som ett samlingsnamn och i denna avhandling syftar digitala
artefakter exempelvis på datorer, webbkameror och mobiltelefoner, det vill
säga olika typer av digital teknik1. Begreppet artefakt syftar på någonting
skapat av människan ”Av människohand fabricerat föremål, konstprodukt.”
(Nationalencyklopedin) vilket signalerar vår möjlighet att själva vara med
och forma de digitala artefakter vi omger oss med.

                                                  
1 Detta kan även uttryckas i termer av digitala system och avser då de digitala artefakterna
sammansatta i system. Exempelvis betraktar jag en dator uppkopplad till Internet som ett
digitalt system.
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Valet av detta begrepp har skett i syfte att öppna upp för, och tillåtas vara
lyhörd för en potentiellt annorlunda förståelse för denna typ av teknik, dess
användningsområden och konsekvenser än den eller de idag rådande (så som
exempelvis arbets- och organisationsinfluerade sådana). Lyhördheten bidrar
till att frågor och svar angående vad exempelvis mobiltelefoner och datorer
är, medges vara något obefästa. Denna första beskrivning bör betraktas som
just en första sådan. Successivt och i takt med att förtrogenheten med denna
avhandling fördjupas, förfinas både definitionen av begreppet, likväl som
motiven till varför jag i detta arbete väljer att inte använda mig av mer ve-
dertagna begrepp så som exempelvis informationsteknik eller informations-
och kommunikationsteknik. Nu lämnar vi begreppsdefinitionen för en stund
och återgår i stället till berättelsen om David och hans strävan mot att arran-
gera en fungerande tillvaro med sina digitala artefakter.

David kan beskrivas som en person som gärna vill följa med i de nya tren-
derna för digitala artefakter. Helst av allt skulle han kanske vilja bli beskriven
i termer av någon som inte enbart hänger med i utvecklingen och är först
med det senaste, utan som en person som deltar i skapandet av det nya. Am-
bitionen innebär att han har valt att experimentera med olika digitala arte-
fakter, och han drivs av idén att man själv måste pröva för att förstå vad man
har att göra med. För att bättre förstå har David till exempel bestämt sig för
att med hjälp av sin mobiltelefon, dator och sin elektroniska kalender, bli en
ständigt tillgänglig person. Han vill helt enkelt att det skall vara möjligt att
nå honom oavsett tid eller plats och därför bär han med sig mobiltelefonen
var än han går. På så vis har han möjlighet att svara så snart det ringer, upp-
märksammas på ny inkommande e-post, samt att läsa och svara på densam-
ma.

Bortsett från viljan att pröva, experimentera och kombinera, tänker sig
David att han har ett behov av alla dessa ”prylar” för att hålla ordning i sitt
hektiska liv. Han är en relativt upptagen person med ett aktivt privat- och
arbetsliv, och bedömer helt enkelt att han behöver ta hjälp av sin mobiltele-
fon och dator för att hålla olika bollar i luften på ett tillfredsställande sätt.
Därtill använder han sig också av den digitala kalendern för att koordinera
sina aktiviteter. Den piper till varje gång han behöver bli påmind om vad han
bör göra, var han bör befinna sig, vad han bör förbereda sig för och vem han
bör vara inställd på att möta. Som vi ser har David fullt upp med att förverk-
liga sitt signum.

För tillfället är David dock så utled på allt som vibrerar och piper och in-
dikerar saker han borde göra och tänka på att han beslutat sig för att tänka
om. Från en tidigare önskan om att de digitala artefakterna skall vara stän-
digt närvarande, vill han idag nästan inte veta av dem! Åtminstone vill han
vara den som dikterar villkoren och styr över på vilka sätt de skall användas.
Till följd av beslutet har David stängt av sin digitala kalender och han har
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även beslutat sig för att inte läsa sin e-post via mobiltelefonen, och under
långa perioder under dagen vill han inte ens ha den påslagen. Därtill har han
beslutat sig för att läsa sin e-post på speciella tider och alltså inte som tidiga-
re, i takt med att den sänds till honom. I stället läser han den på morgonen
innan förmiddagskaffet och möjligen också under lunchen. På lunchen tän-
ker han sig att arbetstiden är mer ”fri” vilket gör att han läser den mer selek-
tivt och helt sonika undviker den e-post som ser ut att innebära arbetsinsatser
han inte har lust med. Sådan e-post sparar han till nästa gång han läser post
på arbetstid, vilket i praktiken innebär nästa morgon, innan kaffepausen med
kollegorna.

Den här vändningen har fått till följd att saker och ting blir liggande på ett
annat sätt jämfört med tidigare då David mer eller mindre sprang till datorn
så snart han fick ett meddelande till sin mobiltelefon. David förklarar att han
tidigare ”enbart var en koordinator med alla tentakler utsträckta för att ta
emot alla typer av informationsflöden”. Med de nya idéerna strävar David
efter ett ökat inre lugn och till exempel genom att inte längre får någon indi-
kation via sin mobiltelefon vet David bara att han får e-post, däremot inte
när, av vem eller hur många brev det handlar om. Ovetskapen räcker för att
han skall känna sitt behövliga lugn och han beskriver det han gör som en typ
av ”strutsidé”. Det man inte vet någonting om mår man heller inte dåligt av,
menar David. Dåligt var precis hur han upplevde att han började må då han
ansåg sig vara ”fragmenterad i allt”, ”otroligt less”, och att det var dags att
göra ”uppror”. Emellertid kunde han inte riktigt uttrycka och förstå vad
upprorstankarna bottnade i – i alla fall inte vid tidpunkten för den stora
förändringen2.

En del av oss har kanske mött en David någon gång, andra känner möjli-
gen igen sig i beskrivningen av honom. Eventuellt finns det även någon som
förfasas över Davids sätt att använda och omge sig med sina artefakter och
frågan om han egentligen inte borde veta bättre ligger möjligen nära till
hands. Han som har hängt med, funderat, experimenterat och nyfiket prövat
olika digitala artefakter under tjugo års tid, om inte David tycks kunna förstå
och förutse vidden av vad han ägnar sig åt, vem skall då kunna göra det?
Sådana frågor är möjligen indikatorer på hur svårt det faktiskt är att veta,
förutse och förstå vidden av digitala artefakter och dess konsekvenser.

Det är även möjligt att många av oss nickar instämmande när vi läser om
hur David beslutar sig för att kontrollera och begränsa sin användning. Kan-
ske tänker vi oss att det är tämligen självklart att det skulle gå som det gick,
att ingen orkar med det massiva inslag av digitala artefakter som David valde

                                                  
2 Berättelsen om David bygger på upprepade kvalitativa intervjuer. I kapitel 6 och 8
presenteras tydligare beskrivningar av det metodologiska tillvägagångssätt som har väglett mig
i arbetet med David.



4

att leva med under en tid. Våra uppfattningar om denna berättelse, vad vi
exempelvis finner viktigt och intressant ser alltså rimligtvis olika ut.

I detta avhandlingsarbete kretsar intresset för berättelsen om David kring
de sätt som David införlivar digitala artefakter i sitt liv på, den betydelse de
får, och kring motiven till Davids agerande. I berättelsen ser vi emellertid att
Davids idéer om dessa frågor inte är konstanta. Ibland följer artefakterna
honom överallt och hela tiden, medan han andra gånger strävar efter att be-
gränsa och strikt kontrollera på vilka villkor detta skall ske. I sin tur antyder
detta hur David uppfattar sina möjligheter att själv och aktivt besluta i dessa
frågor. Han formar och styr sina artefakter på ett sätt som passar honom
givet de för tillfället aktuella förutsättningarna i livet. Naturligtvis får detta
även till följd att det kan se olika ut beroende på när vi väljer att studera ho-
nom. Intresset kretsar även kring den kontext som berättelsen delvis utspelar
sig, det vill säga de mer privata delarna av människors vardagsliv. Kontexten
är speciell på många vis givet att den bland annat är privat, personlig och
präglad av individuella värderingar och rutiner. Detta får i sin tur konsekven-
ser för hur jag i egenskap av forskare kan närma mig och få tillträde där till.

Mitt engagemang för den här typen av frågor har två syften, och jag be-
traktar det första syftet som det huvudsakliga.
• Syftet är att undersöka människors förhållningssätt till digitala arte-

fakter vardagslivet, hur förhållningssätten tar form och hur de formar
hur vi använder digitala artefakter.

Det andra syftet har successivt, och som ett resultat av mitt arbete, vuxit fram
och utvecklats till ett syfte. Emellertid har det inte behandlats lika utförligt
som det första. Detta beror helt enkelt på att behovet av det skapades i takt
med att jag fokuserade människors förhållningssätt till digitala artefakter.
• Det andra syftet är att utforska metodologiska tillvägagångssätt som

kan bidra till att skapa förståelse för frågor om människors förhåll-
ningssätt till digitala artefakter i vardagslivet.

Arbetet med dessa syften har resulterat i två större bidrag. Det ena bidraget
utgör en modell för analys av människors förhållningssätt till digitala arte-
fakter i vardagen. Det andra bidraget utgör fyra forskningsprinciper för stu-
dier av människors förhållningssätt till digitala artefakter i denna kontext.

Detta arbete är viktigt för en större krets än forskare som på olika vis strä-
var efter att skapa förståelse för relationen mellan människor och digitala
artefakter. Arbetet är även viktigt för vanliga människor som dagligen strävar
efter att forma sina liv i enlighet med sina respektive förutsättningar och
grundläggande värderingar. Vi behöver en djupare förståelse för vad det be-
tyder att digitala artefakter tillåts ett allt större utrymme i denna strävan.
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1.1 Avhandlingens struktur

Både med avseende på hur detta arbete bedrivs, såväl som den strukturella
form som det presenteras i, är influerat av vardagslivet och dess karaktär. Jag
har inspirerats av en definition som visar på hur vardagslivets aktiviteter både
hänger samman med varandra i tid, såväl som att de följer efter varandra och
även påverkar varandra (Ellegård & Wihlborg 2001). Begreppsförklaringen
präglar arbetet på så vis att förståelsen för avhandlingens studieobjekt (digi-
tala artefakter i människors vardagsliv och studiet därav) successivt växer
fram i takt med utforskandet. Arbetsformen är sprungen ur Jonas Löwgren
och Erik Stoltermans arbete ”Design av informationsteknik – materialet utan
egenskaper” (2004).

Den strukturella form som avhandlingsarbetet uttrycks i är vald med av-
sikt att spegla just denna pågående process där förståelsen har vuxit, och
ännu idag växer fram. Innebörden av detta är att de olika delarna och kapit-
len bygger mycket på varandra, att de hänger tätt samman, och att de således
är svårt att tydligt avgränsa dem från varandra. Bland annat kan detta skönjas
i den del som innehåller presentationerna av de empiriska studierna. De
första studierna skapar frågor för efterföljande studier att ta fasta på och utre-
da vidare i strävan efter att exempelvis skapa förståelse för människors för-
hållningssätt. För mig har denna form varit en nödvändighet. Jag har helt
enkelt funnit det svårt att utforska frågor om människors förhållningssätt till
digitala artefakter i vardagen, utan att samtidigt reflektera över frågan om hur
detta kan utforskas.

Avhandlingen är indelad i tre olika delar, upptakt, det berättade och avslut.
I vad som följer avser jag beskriva dessa delar i syfte att förmedla en uppfatt-
ning om denna avhandlings övergripande struktur.

Upptakt

Upptakt omfattar två kapitel och visar på avhandlingens teoretiska och me-
todologiska utgångspunkter.

I kapitel 2 visar jag på mina teoretiska utgångspunkter. Jag visar även hur
och varför det kunskapsintresse jag uttrycker i denna avhandling har vuxit
fram.

Kapitel 3 har ett övergripande syfte att visa varför mina studier av männi-
skors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen har krävt ett samtidigt
utforskande av lämpliga metodologiska tillvägagångssätt. Kapitlets andra och
avslutande del, visar min utgångspunkt med avseende på hur jag bedriver
arbetet med att utforska lämpliga metodologiska tillvägagångssätt.
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Det berättade

Det berättade omfattar sex kapitel. Denna del visar såväl avhandlingens em-
piriska studier, som en vidareutveckling av de teoretiska och metodologiska
utgångspunkterna.

Kapitel 4 visar de två första empiriska studierna av Linnea och Martin.
Studierna bygger på upprepade möten, och har pågått under flera års tid.
Kapitlet är strukturerat i enlighet med erfarenhetsnära, respektive erfaren-
hetsdistanserade tolkningar av hur digitala artefakter finner sin väg in i det
vardagliga.

Diskussionen går vidare i det därpå följande kapitel 5. Kapitlet presenterar
två grundläggande begrepp: handlingsstrategier och förhållningssätt till digi-
tala artefakter i vardagen, samt även relationen dem emellan. Begreppen och
dess relation uttrycks även i den grundläggande modell som introduceras i
kapitlet. Kapitlet avslutas med en första metodologisk reflektion.

Kapitel 6 introducerar den empiriska studien av de professionella, det vill
säga personer som forskar om digitala artefakter och dess konsekvenser för
människor i olika sammanhang. Kapitlet innehåller såväl erfarenhetsnära
som erfarenhetsdistanserade tolkningar. Denna studie skiljer sig åt från studi-
erna av Linnea och Martin, givet att den bygger på en intervju med vardera
respondenten, till skillnad från flera olika intervjuer och möten under en
längre tid.

Kapitel 7 syftar till att precisera förståelsen för människors förhållningssätt
till digitala artefakter i vardagen, och som ett led i den strävan presenteras
åtta analytiska begrepp.

Kapitel 8 visar den tredje och sista studien, en studie av människor som
väljer bort och begränsar digitala artefakter i sina liv. Studien utgör en andra
metodologisk reflektion.

Kapitel 9 avslutar denna del. I kapitlet diskuterar jag studien av icke-
användare med utgångspunkt i de åtta analytiska begreppen. Kapitlet inne-
håller även en utveckling av begreppet handlingsstrategi.

Avslut

I denna del presenterar och diskuterar jag avhandlingens resultat, vilket mot-
svarar en modell för analys av människors förhållningssätt till digitala arte-
fakter i vardagslivet, samt fyra forskningsprinciper för studier därav.

Kapitel 10 presenterar och diskuterar de fyra forskningsprinciperna: per-
sonligt, nära, detaljerat och upprepat.

Kapitel 11 presenterar och diskuterar avhandlingens resultat angående
människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. Kapitlet pre-
senterar även idéer om framtida forskning baserade på detta avhandlingsar-
bete.



Del 1

Upptakt

Upptakten bör betraktas som en utgångspunkt för detta avhandlingsarbete.
Den speglar vad andra forskare har arbetat med för forskningsfrågor, och
vilka metoder och tillvägagångssätt som har väglett deras respektive föresatser
att förstå digitala artefakter och människors vardagsliv. Upptakt speglar även
min grundläggande förståelse för området, och i takt med mina egna försök
att utforska detta, utvecklas, nyanseras och fördjupas denna förståelse. Följ-
aktligen kommer jag längre fram i arbetet, successivt att komplettera min
utgångspunkt. Arbetssättet utgör ett led i min strävan mot att tillåta förståel-
sen för studieobjekten fördjupas och ta form allt eftersom.

Rent strukturmässigt innehåller denna del två kapitel. Det första kapitlet
beskriver min grundläggande förståelse för studier av digitala artefakter i de
mer privata delarna av människors vardagsliv. Det andra kapitlet fokuserar
min grundläggande förståelse för metodologiska utmaningar förenade med
studier av människors förhållningssätt till digitala artefakter i denna kontext.





Kapitel 2

Teoretiska
utgångspunkter

Kapitlet visar mina teoretiska utgångspunkter för detta avhandlingsarbete.
Det handlar om att visa hur mitt kunskapsintresse har vuxit fram, och vilka
teorier som var bekanta för mig och som influerade det inledande arbetet
med avhandlingen. Ett avsevärt inslag i denna teoretiska bas utgörs av do-
mesticeringsstudier. Successivt och i takt med att min förståelse nyanseras,
kommer de teoretiska utgångspunkterna att kompletteras. Detta sker längre
fram, i senare kapitel3.

2.1 Ett kunskapsintresse växer fram

När det gäller hur vi väljer att använda och införliva digitala artefakter i våra
liv, påverkas detta självfallet av en avsevärd mängd olika faktorer. Min primä-
ra tanke är inte att rikta intresset mot sådant som tämligen konkret påverkar

                                                  
3 I denna teoretiska utgångspunkt för jag samman ett antal forskare som brukar olika benäm-
ningar för att diskutera vad jag i denna avhandling refererar till som digitala artefakter. Jag har
valt att så lång det är möjligt, uttrycka samtliga kapitel i termer av digitala artefakter, och alltså
inte hålla fast vid olika forskares begrepp så som informationsteknik (IT), informations och
kommunikationsteknik (IKT) eller liknande.
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hur vi agerar såsom till exempel vår privatekonomi och de möjligheter och
begränsningar som följer därav. Snarare är avsikten att fokusera faktorer vars
påverkan är något mindre uppenbar, men som inte desto mindre är både
kraftfulla och normerande.

Det första exemplet handlar om hur våra föreställningar om de digitala
artefakter vi idag omger oss med påverkas av den kunskap och förståelse vi
bär med oss från organisationskontexter. Med detta åsyftas hur digitala arte-
fakter under många decennier har nyttjats på arbetstid, av anställda, som ett
verktyg för att rationellt och kostnadseffektivt hantera speciella uppgifter i
syfte att generera lönsamhet. Dessa erfarenheter har starkt bidragit till den
bild som har vuxit fram av vad digitala artefakter så som exempelvis en dator
är och hur den kan, och kanske till och med bör användas. Under lång tid
har även fokus riktats just mot att studera den identitet människor har i
egenskap av verksamma inom en organisation, och vidare kan sägas att den
som har begagnat digitala artefakter och system har beskrivits i termer av en
användare (Lindblad-Gidlund 2005).

Idag ser situationen delvis annorlunda ut. Sedan slutet av nittiotalet då
persondatorerna började bli ett alltmer förekommande inslag i våra hem
(Pettersson 2001), har denna bild kommit att utmanas och förändras. Studi-
er visar bland annat hur datorer numera även bidrar till identitetsskapande
(Boyd 2006, Turkle 1997), underhållning (Wiberg 2003) och etablering och
underhållning av sociala relationer (Endestad et al 2004, Wellman et al
2002). En arbetsplatsorienterad definition av människor som väljer att ta
digitala artefakter till sig är således inte lägre helt rättvisande. Lindblad-
Gidlund (2005) skriver:

Men idag kan det argumenteras för att den arbetsplatsorienterade definitionen

av en organisationsindivid är något begränsad eftersom vi inte enbart antas an-
vända informationsteknik/system i arbetsrelaterade organisationer, utan även i
andra situationer. (…) en mer generell användaridentitet skapas vilken inte spe-
cifikt är kopplad till en arbetsplats eller professionell organisation på samma vis
som den brukade vara (Lindblad-Gidlund 2005, s 11-12. Fritt översatt av Ny-
berg).

Vidare skriver Lindblad-Gidlund (ibid) att denna förändring är utmanande
eftersom den kräver ett fokusskifte med avseende på hur vi betraktar den så
kallade användaren. Att frångå att enbart tänka i termer av vad Lindblad-
Gidlund refererar till som organisationsindivid innebär att vi snarare bör
betrakta individen som en helhet (ibid). Vad detta fokusskifte innebär mer
precist, vad det får för betydelse att betrakta en individ som en helhet, eller
exempelvis hur man som forskare i denna strävan faktiskt går tillväga, är
viktiga frågor som dock inte är enkla att svara på. Lindblad-Gidlund (ibid)
tillstår också att detta är problematiskt och menar till och med att det hand-
lar om att vi försöker ta oss an en för stor uppgift.
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Ett led i min strävan mot att hantera denna utmaning är valet av begrep-
pet digitala artefakter, samt att kombinera det med ett metodologiskt tillvä-
gagångssätt vars ledmotiv utgörs av lyhördhet och varsamhet. Detta sätt att
arbeta, menar jag har skapat möjligheten att fylla förståelsen för människors
begagnande av digitala artefakter med en något förändrad och flerfacetterad
innebörd. Vad lyhördhet och varsamhet innebär på ett mer konkret plan, det
vill säga vad det i praktiken innebär att anta ett sådant förhållningssätt till det
studerade, återkommer jag till senare i detta arbete4.

Avseende de så kallade rätta, riktiga eller goda sätten att förhålla sig till di-
gitala artefakter är det även av vikt att beakta på vilka vis våra uppfattningar
om teknik påverkar vår förståelse för vad digitala artefakter är och hur vi kan
förhålla oss därtill. Att förhålla sig inbegriper inte enbart att ta till sig och
använda, utan omfattar även att begränsa och kanske till och med stänga ute
digitala artefakter. När det gäller det senare, det vill säga människor som helt
eller delvis väljer bort teknik, har de senaste tjugo årens förklaringar kretsat
kring teknikrädsla, en form av bakåtsträvande eller teknikfobi, och beteendet
har även förklarats som ett resultat av personer som inte förmår att inse sitt
eget bästa och som inte förstår att uppskatta teknikens fördelar (Selwyn
2003). Selwyn (ibid) argumenterar vidare för att dessa förklaringar bär på ett
antal antaganden som idag bör ifrågasättas. Bortsett från att teknik antas ha
inneboende positiva och välgörande egenskaper (Wyatt 2005, Selwyn 2003),
lämnar förklaringarna heller inget utrymme för huruvida ett val att välja bort
teknik kan utgöra ett informerat och medvetet sådant. Något förenklat kan
man säga att vi lär oss att teknik är bra och att en del människor är kloka nog
att förstå sitt eget bästa och därmed att uppskatta dess förtjänstfulla egenska-
per.

Med detta resonemang följer även att människor som väljer annorlunda
tillskrivs motsatta och föga tilltalande epitet. I enlighet med Selwyn (2003)
har dessa föreställningar om teknik haft stor inverkan på människors förhåll-
ningssätt till vad digitala artefakter är och vem som begagnar, alternativt inte
begagnar dem. Av detta resonemang följer även att vara någon som helt eller
delvis väljer bort digitala artefakter ur sitt liv inte är särskilt eftersträvansvärt,
och möjligen är ett sådant val inte så enkelt idag givet den tilltro vårt sam-
hälle tycks ha utvecklat till digitala artefakter (Sørensen 2006).

Den berättelse om David som inledde denna avhandling kan nyttjas för
att illustrera det faktum att det många gånger är svårt att faktiskt veta hur vi
skall förhålla oss till ett alltmer digitaliserat vardagsliv som fenomen. Bortsett
från det organisationsrelaterade arv som många människor bär med sig idag,
bottnar möjligen svårigheten även i skillnader mellan vedertagna idéer om
dess potential och betydelse, samt vår strävan mot att forma vad vi upplever

                                                  
4 I kapitel 3 redogör jag för vad detta metodologiska tillvägagångssätt innebär.
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är goda och rika liv. Den tilltro till digitala artefakter och system som kan
sägas karaktärisera dagens tidsanda medför förväntningar som ibland tycks
näst intill gränslösa och många människor lockas att bjuda in dessa i sina liv
på spännande och kreativa sätt.

Någonting som antagligen bidrar till den stora tilltron är de positiva bud-
skap som kommuniceras av exempelvis utvecklare av diverse mjuk- och hård-
vara (Gripenberg 2005). Genom att lyssna till sådana aktörers slagord får vi
lära oss att digitala artefakter kan forma våra liv i både spännande, under-
hållande likaväl som meningsfulla riktningar. En ytterligare tänkbar påverkan
är de statliga rapporter som innehåller riktlinjer för hur vi bör agera för att
skapa ett ”hållbart informationssamhälle för alla” (Proposition 2004/05:175).
Gemensamt för dessa budskap är att de lär oss att digitala artefakter är nå-
gonting viktigt och således också värda att sträva efter.

Att acceptera de positiva budskapens innebörder och att välkomna olika
slags digitala artefakter i våra liv i den utsträckning som lovsången föreslår är
dock inte självklart. Den pågående samhällsdebatten rapporterar om exem-
pelvis internetberoende (Edin 2004), pedofiler verksamma på Internet (Boyd
2006), mobbning via Internet (Medierådets rapport Ungar & Medier 2006,
Dahlqvist & Ljunglöf 2005), risken att Internet skall alienera människor från
mer autentiska och rika relationer (Boase et al 2006), eller en oro över att
barn och ungdomar skall utveckla fetma som ett resultat av alltför mycket
stillasittande framför datorskärmen (Subrahmanyan et al 2000). Listan över
inslagen i de digitala artefakternas baksidor kan göras lång. Tanken med
dessa exempel på såväl befarade som reella konsekvenser av människors be-
gagnande av digitala artefakter är att visa att bilden inte är entydig utan att
den snarare är både motsägelsefull och möjligen också förvirrande.

Det motsägelsefulla har bland andra uppmärksammats av Carlell (2001)
som i sin avhandling ”Technology in Everyday Life” diskuterar digitala arte-
fakter med hjälp av fyra olika paradoxer bestående av att de inger hopp och
besvikelse, upplevs pålitliga och opålitliga, bidrar till en känsla av kontroll
likväl som dess motsats och slutligen, skapar flexibilitet samtidigt som alltför
stor sådan upplevs som negativt. Genom de fyra paradoxerna diskuterar
Carlell (ibid) digitala artefakters karaktär i termer av någonting ”både och”
snarare än ”antingen eller”.

 Att ta ställning till i vilken utsträckning vi skall, bör och kan införliva di-
gitala artefakter i våra liv är alltså givet detta resonemang inte självklart. Den
kanske till synes enkla och kortsiktiga lösningen vore möjligen att blunda för
denna komplexitet och bara hänga med i utvecklingen, att leva med och
använda, att införliva och konsumera detta mångfacetterade och paradoxala.
Dock kvarstår många människors strävan mot att skapa liv som upplevs vara
både rika och meningsfulla, vilket gör att vi på något vis försöker förhålla oss
till det varnande pekfinger som höjs av massmedia lika väl som till de många
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kommersiella budskap som antyder lovande och spännande liv. Möjligen
kompliceras denna utmaning ytterligare av det tempo som tycks karaktärisera
allt från utveckling av nya digitala artefakter och avveckling av förlegade
sådana, till uppkopplingshastigheter. Spridningen och utvecklingen är både
snabb och omfattande. Är den problematik vi funderar över en vecka alls
aktuell en annan eller har det dykt upp någonting nytt, viktigare, farligare,
roligare eller bättre som vi bör ta ställning till?

Frågan är hur de kommunicerade budskapen om digitala artefakters egen-
skaper och konsekvenser, samt de mer eller mindre rotade uppfattningarna
om hur vi bör förhålla oss därtill stämmer överens med hur vi faktiskt väljer
att leva våra liv, hur passar våra privata rutiner och värderingar in i bilden?
Idag är som bekant digitala artefakter inte i huvudsak begränsade till organi-
sationer, kontor och kontorstider, utan har gjort sitt intåg i våra hem och i
det privata. Detta är en miljö där människors grundläggande synsätt på hur
vi vill leva och vem vi vill vara manifesteras i rutiner, uppfostran och samvaro
och som ofta beskrivs i stil med en trygg hamn i en hjärtlös värld (se exempel-
vis Habib & Cornford 1996, Lie & Sørensen 1996).

Gardiner (2000) menar även att de grundläggande värderingar som formar
våra liv är sprungna ur de existentiella kraven på vardagligt liv och våra rela-
tioner till människor vi omger oss med. Vidare skriver Gardiner:

Det vardagliga utgör därför den centrala grund på vilken våra beslut och hand-
lingar, särskilt de av moralisk eller normativ karaktär, är utövade. (Gardiner
2000, s 43. Fritt översatt av Nyberg.)

Vad sker således när digitala artefakter, dessa mångfacetterade, svårgreppbara
och kanske också mystiska (Croon Fors 2006) blir en del av denna miljö?
Hur förhåller sig människor, vad tänker vi, vad räds vi, vad förväntar vi oss?

Förhoppningen är att denna avhandling genom personliga, nära och de-
taljerade möten med människor såsom exempelvis David, skall utgöra grun-
den för att utforska människors förhållningssätt till digitala artefakter i var-
dagen, hur de tar form och hur de formar hur vi använder artefakterna, lika
väl som lämpliga metodologiska tillvägagångssätt för den här typen av studi-
er. Utgångspunkten är den vanliga människans strävan mot att forma sin
vardag i en tid då digitala artefakter får en alltmer framträdande roll. Genom
att erbjuda så kallade rika insikter (Walsham 1995) skapas därmed även en
rikare förståelse för exempelvis det vardagliga. En förutsättning för att kunna
föra en sådan diskussion och för att kunna formulera de rika insikterna, är
emellertid en förståelse för de nya typer av utmaningar som följer av de digi-
tala artefakternas inträde i människors hem och det privata, en förståelse för
kontextens prägel på dessa utmaningar samt slutligen även en förståelse för
de metodologiska tillvägagångssätt som möjliggör att överhuvudtaget kunna
uppmärksamma och belysa dessa frågor.
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Idéerna om vad som är spännande och viktigt att studera i exempelvis be-
rättelsen om David, är naturligtvis inte sprungna ur tomma intet. Snarare har
de formats av bland annat den forskningsmiljö som jag har varit en del av på
institutionen för Informatik i Umeå. Någonting som har satt tydliga spår i
detta arbete är de erfarenheter jag tillägnade mig inom projektet ”IT för det
goda livet”, där jag fick möjlighet att delta från och med våren 20025. Pro-
jektet fokuserade digitala artefakter i vardagslivet, ett begrepp som ganska
snart visade sig vara en utmaning i sig. I enlighet med Ellegård och Wihlborg
(2001) bär exempelvis människor på olika idéer om begreppets betydelse och
därtill menar de, kretsar det vardagliga många gånger kring det självklara, det
vi tar för givet och således inte stannar upp och reflekterar över. När Ellegård
och Wihlborg beskriver vardagen sker det i termer av någonting med en
”gäckande karaktär” och vidare med en ”undanglidande karaktär och nära
förbundenhet med vårt privatliv” (Ellegård & Wihlborg 2001, s 5).

I de studier som jag kom att genomföra inom ramen för projektet fattade
jag beslut om att definiera begreppet vardag i enlighet med Ellegård och
Wihlborgs begreppsbestämning:

Människans vardag skapas ständigt av det flöde av aktiviteter som hon utför
under en oavbruten tidsperiod och oavsett var hon befinner sig. Vardagen inne-
sluter enligt detta synsätt all tid, såväl arbetstid (för förvärvsarbete och nödvän-

digt arbete i hemmet) som fritid. (Ellegård & Wihlborg 2001, s 42)
Lie och Sørensen (1996) diskuterar också vikten av att definiera begreppet
ännu något vidare i jämförelse med hur samhällsvetenskapen traditionellt
har, och menar att vardagslivet tidigare har tilldelats innebörd med hjälp av
en distinktion mellan arbetsliv och vardagsliv. Vardagslivet har enligt detta
synsätt definierats enligt vad som kan sägas vara utom arbetslivet.

… att kontrastera arbete med vardagsliv har varit ett vanligt sätt att definiera
vad som utgör vardagsliv, som antingen synonymt med den reproduktiva sfären
eller som det som blir över när det som hör till arbetet har räknats bort(Lie &
Sørensen 1996, s 14)6

Vidare menar Lie och Sørensen (ibid) att det är av stor vikt att definitionen
inte exkluderar något socialt fält då en analys av relationerna där mellan är av
intresse. Relationen mellan olika fält eller kontexter som exempelvis det pri-
vata och professionella eller hemmet och arbetsplatsen, har på senare tid
kommit att genomgå olika förändringar vars varianter och omfattningar det
är svårt att fullt ut förstå, beskriva eller kanske till och med överhuvudtaget
uppfatta. Möjligen är detta den utmaning Katarina Lindblad-Gidlund
(2005) syftar på när hon uttrycker att vi bör betrakta människan som en
helhet och den svårighet detta innebär.

                                                  
5 Det av Vinnova finansierade projektet sträckte sig mellan 2001 och 2003.
6 Ett exempel på hur en sådan definition kan ta sig uttryck är “icke-arbetande” delar av
vardagslivet (på engelska: non-work everyday life) (Hektor 2003).
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Strävan att betrakta människor som helheter har även beröringspunkter
med Monteiros (1998) ”Living with technology”, där han poängterar beho-
vet av sociala studier utom arbetsrelaterade kontexter. Fokus på detta

… uppmuntrar till ett rikare och mer helhetligt grepp om mänsklig handling –
framhävandes symboler, ritualer, identitetskonstruktion och värden – jämfört
med traditionella, mer funktionella förklaringar av meningsfulla arbetsoriente-
rade uppgifter. (Monteiro 1998, s 251. Fritt översatt av Nyberg)

I linje med Monteiros uppmaning poängterar Croon Fors (2006) även vikten
av att uppmärksamma och studera vad hon benämner det okända. Det okän-
da avser andra upplevelser än de vi vanligtvis associerar till, (så som struktur
och funktion) och som framträder ur människors upplevelser med digitala
artefakter.

Med inspiration av bland andra Monteiro (1998) och Croon Fors (2006),
samt som ett led i strävan att studera helheten (Lindblad-Gidlund 2005),
beslutade jag även att ta som utgångspunkt att utforska människor och digi-
tala artefakter i deras hemmiljö, i det privata och på fritiden, snarare än att
fokusera delar av människors vardag som företrädesvis är arbetsrelaterade.
Det har inte varit en strävan att hålla dessa olika delar separerade, inte heller
anser jag att detta är särskilt realistiskt alla gånger.

Även om det ligger nära till hands att främst (om inte uteslutande) tänka
på vardagen i termer av sådant som äger rum utanför arbetslivet, är en sådan
distinktion emellertid svår att göra givet de olika typerna av gränsöverskri-
dande tekniker vi omger oss med idag (Lie & Sørensen 1996). Här åsyftar
jag den typ av mobila digitala artefakter som kan bidra till att gränsen mellan
det privata och professionella suddas ut, och att vi därmed har möjlighet att
hantera privata ärenden på arbetet och vice versa i större utsträckning
(Cummings & Kraut 2002, Frissen & Puine 2001, Habib & Cornford
1996). Således har valet inte handlat om att undvika diskussioner rörande på
vilka vis det privata och professionella möts, eller vilken typ av konsekvenser
detta kan medföra. Däremot har det handlat om att stå med fötterna i de mer
privata delarna av människors vardag, och med detta som initialläge diskutera
digitala artefakters betydelse i deras liv.

Ett annat beslut har att gör med de respondenter som har varit delaktiga
och givit röst åt min avhandling. Jag har samtalat med vuxna i åldern 20-60
år, och som är mer eller mindre arbetsföra. En idé som har väglett mig i detta
val, handlar om att dessa personer motsvarar vad vi många gånger betraktar
som en vanlig användare, och således ingen som vi uppmärksammar som
särskild eller annorlunda. Detta kan jämföras med den generation som ibland
refereras till som nätgenerationen (Tapscott 1998) eller cyberungdomar (Fa-
cer & Furlong 2001), eller studier av äldre och digitala artefakter (se exem-
pelvis Östlund 1995, Selwyn et al 2003). Vid en första anblick sticker dessa
personer ut ur mängden i större utsträckning jämfört med de personer som
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jag har studerat. Barn och unga förväntas exempelvis vara nyskapande och
spännande i sin syn på hur de digitala artefakterna involveras i det vardagliga,
äldre förväntas många gånger vara rädda och okunniga.

De personer som jag har studerat kan motsvara det vardagliga, de vi riske-
rar att ta för givna. Emellertid kommer vi att upptäcka att dessa personer
trots allt kan upplevas som både speciella och kanske också annorlunda.
Detta är bland annat ett resultat av att de är placerade under lupp och stude-
rade i den utsträckning de är. Jag vill dock understryka att detta beslut att
samtala med arbetsföra personer i åldern 20-60 år, inte skall tolkas som ett
bristande intresse för vare sig den så kallade nätgenerationen, eller för äldre.
Exempelvis givet de förväntningar som vilar på både äldre och yngre, vore
det både viktigt och intressant att studera dessa grupper.

I takt med att intresset växte sig starkare för vardagslivskontexter följde
också utmaningen att överhuvudtaget kunna fånga och studera någonting
som människor tar för givet och som upplevs som självklart. Hur talar man
om sådant som människor inte vanligtvis går omkring och reflekterar över
(Myers & Newman 2007)? Hur talar man om det okända (Croon Fors
2006)? Vad får detta i sin tur för konsekvenser för min delaktighet i egenskap
av forskare i skapandet av vad människor upplever vara det vardagliga?

I detta skede fann jag viss vägledning i Widerbergs arbete ”Kunskapens
kön” (1995) där författarinnan bland annat diskuterar möjliga tillvägagångs-
sätt för att uppmärksamma det ”naturliga” (Widerberg 1995, s 125), med
andra ord sådant som tas för givet. I enlighet med Widerberg kan det natur-
liga endast uppmärksammas genom man bryter mot existerande normer.

Men det vanliga, det normala ser vi först då vi bryter häremot, bryter mot nor-
merna, och det är sålunda dessa brott som kan bli nyckeln till en förståelse av

det naturliga… (Widerberg 1995, s 125)
Det naturliga, det vanliga och det vi tar för givet handlar i detta fall inte
enbart om den arbiträra och svårfångade vardagen, utan denna i kombination
med vår förståelse för digitala artefakter. En förståelse som här tidigare har
beskrivits som influerad av digitala artefakter i arbetsrelaterade kontexter och
av arbetslivets villkor samt de uppgifter man där utför (Ehn 1988). I takt
med att digital teknik har funnit sin väg in i andra vardagslivskontexter så
som hemmet och fritiden, ägnar sig emellertid människor åt aktiviteter vars
drivkrafter delvis skiljer sig åt jämfört med arbetsmiljörelaterade motsvarig-
heter (Gripenberg 2005, Monteiro 1998). Medan till exempel datorspelande,
bloggande eller chattande kan handla om att bli underhållen, att förverkliga
sig själv, eller att skapa och upprätthålla sociala kontakter, kretsar arbetslivets
motiv kring effektivitet och rationalitet med avseende på hur uppgifter utförs
(Croon Fors 2006).

En utmaning i detta arbete består av att förstå och synliggöra de föreställ-
ningar, kunskaper och erfarenheter som vi bär med oss av digitala artefakter



17

från arbetsrelaterade kontexter, och med denna förståelse i beaktande, sträva
efter att öppet och lyhört skapa förståelse för hur människor väljer att införli-
va digitala artefakter i sina liv idag. När det gäller den här typen av utmaning
väcks dock en hel del frågor. Hur vet jag om eller i vilken utsträckning jag
har lyckats, vad är tecknen på det? Jag har inte några tydliga svar på dessa
frågor. Emellertid har dessa tankar bidragit till ett förhållningssätt gentemot
detta avhandlingsarbete som kan sägas karaktäriseras av en försiktighet, en
lyhördhet en förståelse för vikten av att ibland skynda långsamt för att där-
igenom skapa nödvändig tid för att ha möjlighet att se och förstå något av
det naturliga, det vanliga, det vi tar för givet. Detta förhållningssätt betraktar
jag som en slags kombinerad broms och förstoringsglas7.

Strävan efter att se och förstå det naturliga handlar i detta arbete inte en-
bart om att förstå om och i vilken utsträckning vi påverkas av arvet från or-
ganisationskontexter vid formandet av idéer om vad digitala artefakter är och
vad de kan betyda för oss. Det handlar även om att granska begrepp så som
användning och icke-användning där av. Widerberg (1995) menar att i det
komplicerade arbetet med att se och förstå det naturliga, utgör språket ett
hinder. Problemet är inte att vi undviker att tala om det naturliga, snarare är
dilemmat att vi använder ett annat språk när vi gör det (ibid). Inspirerad av
dessa tankar har jag strävat efter att vara uppmärksam och granska begrepp så
som användning och icke-användning för att förstå begreppens respektive
konnotationer, samt även på vilka sätt de hjälper oss att se och förstå digitala
artefakter, alternativt hur de bidrar till att göra vår syn dunkel8. Även valet
att uttrycka mig i termer av digitala artefakter är en konsekvens av denna
strävan.

2.2 Domesticering av digitala artefakter

Jag nämnde inledningsvis att ett avsevärt inslag i mina teoretiska utgångs-
punkter utgörs av domesticering av digitala artefakter. Mitt engagemang
baseras dels på de kontexter som domesticeringsforskning sätter i centrum,
dels på domesticeringsforskningens intresse för meningsskapande. Detta
avhandlingsarbete kretsar mycket kring att förstå det meningsskapande som
uppstår och pågår i samband med att människor införlivar digitala artefakter
i sin vardag. Domesticering utgör även ett viktigt analytiskt begrepp med
tanke på att användaren betraktas som en aktiv person. Som vi snart kommer
att se i de olika definitionsansatserna, är domesticeringsbegreppet även vär-
defullt givet att det medvetandegör det breda register av handlingar som
digitala artefakter möjliggör.

                                                  
7 Detta metodologiska förhållningssätt utvecklas på flertalet ställen i denna avhandling. Se i
första hand kapitel 3 och 10, men även exempelvis kapitel 4, 6 och 8.
8 Icke-användning diskuteras mer utförligt i kapitel 8.
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Själva begreppet domesticering härrör sig från antropologi, mediastudier,
och från studier av konsumtion, och forskning därom informerar inte enbart
om frågor rörande hur vi tar teknik till oss och hur vi använder den, utan
även om vilken betydelse den har för människor, hur den upplevs samt om
vilka roller den kan spela i våra liv (Haddon 2006). Lie och Sørensen (1996)
talar om människor, familjer, hushåll och andra institutioners kapacitet att ta
ny teknik till sin kultur och ”göra den till sin egen” (Lie & Sørensen 1996, s
1). I denna process betraktas användaren som delaktig i skapandet av både
användningsmönster och mening i relation den teknik som integreras i var-
dagslivet, i sociala nätverk och i värdesystem (Punie et al 2003, Håpnes
1996).

Sørensen (2006) visar genom sin sammanfattning av domesticering på tre
generella intresseområden. Det handlar om att skapa en uppsättning prakti-
ker så som exempelvis rutiner, som kan relateras till en artefakt. Det handlar
även om att konstruera artefakters mening, och roller i relation till de iden-
titeter som skapas bland de människor som är inblandade i meningsskapan-
det, och det handlar avslutningsvis också om de kognitiva processer som kan
relateras till lärande och meningsskapande (ibid).

I sin beskrivning av domesticering gör Ågren (2001) en jämförelse mellan
Nationalencyklopedins definition av domesticering:” … den förändring en
djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människans på-
verkat och mer eller mindre beroende husdjur. Hos en fullständigt domesti-
cerad djurart styrs urvalet helt av människan, djuren har anpassats till hennes
behov och är tama.” (Nationalencyklopedin 1996, band 5, s 78) och Aunes
(1996) idéer om domesticering, där de senare handlar om att utveckling av
digitala artefakter inte bör uppfattas som en deterministisk process. Inte hel-
ler bör den tolkas som neutral eftersom människor i sin vardag även påverkas
av processen.

Det [avser konceptet domesticering] hjälper oss se hur datorn är anpassad till
ens egen och till hushållets vardagsliv, och hur vardagslivet är anpassat efter da-
torn. (Aune 1996, s 114)

Detta har även beskrivits i termer av en tvåvägsprocess där människor i den
första processen strävar efter att hantera någonting främmande och anpassa
den efter sitt vardagsliv (ibid). Den andra processen handlar om att anpassa
vardagslivet efter den nya artefakten.

Gemensamt för många domesticeringsstudier är att hushållet är den enhet
som har studerats och analyserats. Inom hushållet har exempelvis Gripenberg
(2005) uppmärksammat den förhandling som äger rum mellan hushållets
medlemmar, och där diskussionerna både handlar om spänningar och kon-
flikter som har betydelse för vad hushållets medlemmar gör med tekniken
samt även vilken plats den tilldelas. Det senare relateras även till vilken typ av
liv och identitet som människor strävar efter (Habib 2000).
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Successivt kom dock ramverket att genomgå en förändring med avseende
på den kontext där processen studerades – människors hem, eller från allra
första början, hushållet. Med tiden började man uppmärksamma att me-
ningsskapande aktiviteter även pågick utanför hemmets gränser så som i
exempelvis skolor eller inom datorklubbar. I antologin ”Making technology
our own” (1996) argumenterade Lie och Sørensen just för vikten av att se
bortom människors hem.

Även på senare tid har argument framförts om att studera andra kontexter
än enbart hemmet (Selwyn 2003).  Ett exempel är en studie som omfattar så
kallade ”missgynnade användare” (Hynes & Rommes 2005) i Amsterdam
och Dublin, och som visar på hur introduktionskurser till datorer och Inter-
net har betraktats som bidragande till huruvida människor bestämmer sig för
att skapa ett utrymme för denna teknik i sina liv eller inte. Pierson (2006) är
ytterligare ett exempel på någon som har valt att pröva att använda begreppet
domesticering inom en annan kontext, i detta fall meningsskapande proces-
ser inom mindre företag.

Fokus har även riktats mot relationer med större sociala nätverk särskilt i
samband med att kommunikation via Internet tog fart (Ward 2005). Vidare
bidrog också utvecklingen av mobil teknik till att röster höjdes för att ram-
verket borde vidgas till att även beakta interaktion med sociala nätverk
utanför hemmet (Haddon 2003, 2004). I utvecklingen av dessa typer av
digitala artefakters spår följde också ett intresse för att diskutera på vilka vis
gränsdragningen mellan arbete och privatliv förändrades (Ward 2006, Pine
2006, Bakardijeva 2006, Cummings & Kraut 2002, Frissen & Punie 2001,
Morley 2000, Habib & Cornford 1996).

I Bakardijevas (2005) arbete ”Domestication running wild. From the mo-
ral economy of the household to the mores of culture”, argumenterar förfat-
tarinnan för att två av de grundläggande begrepp som har definierat domesti-
cering är i behov av att ifrågasättas givet alla de nya slags digitala artefakter vi
omger oss med och dess konsekvenser för människors vardagsliv. Bakardijeva
menar att begreppet hushåll bör ersättas med hem eftersom hushåll är allt för
begränsande till sin definition. Hemmet menar Bakardijeva:

… är inte nödvändigtvis en byggnad, utan en känsla av säkerhet, tillförlitlighet,
frihet och kontroll över egna affärer.” (Bakardijeva 2006, s 68. Fritt översatt av
Nyberg)

Vidare menar Bakardijeva (ibid), är det en fix punkt i vår tillvaro som vi både
utgår och återkommer till.

Det andra begreppet som ifrågasätts av Bakardijeva är konsumtion vilket
hon föreslår bör ersättas av vardagsliv. Att tala i termer av konsumtion leder
tankarna till en ekonomisk förståelse av produktion och Bakardijeva menar
att domesticering förvisso handlar om konsumtion betraktat ur designers,
producenters och marknadsförares perspektiv. Ur användarens perspektiv
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handlar det emellertid snarare om det vardagliga livet snarare än konsumtion
av digitala artefakter. Bakardijeva skriver:

Att insistera på att betrakta dem som ingenting annat än ”konsumtion” av en
kommunikationsteknik är skadlig för analysen. (Bakardijeva 2005, s 71. Fritt
översatt av Nyberg.)

Bakardijevas (2006) två förslag på hur konceptet kan utvecklas, anser förfat-
tarinnan släpper människors handlingar fria, vilket hon betraktar som den
mest värdefulla aspekten av domesticering.

Några exempel på domesticeringsforskning

Forskning om domesticering är någonting som har pågått under många år,
på många olika sätt och under 1990-talet genomfördes de första försöken att
skapa en översikt över den domesticeringsforskning som så långt fanns att
tillgå. Två frontfigurer i detta sammanhang var Silverstone och Haddon (se
exempelvis Silverstone et al 1992, Silverstone 1994, Silverstone & Haddon
1996).

Någonting som har varit starkt tongivande för många domesticeringsstu-
dier är den analysmodell som presenterades av bland andra Silverstone (Sil-
verstone et al 1992). Modellen beskriver domesticering utifrån fyra olika
faser: tillägnelse, objektifiering, inkorporering och slutligen förvandling
(ibid). Tillägnelse handlar om den process som beskriver hur en teknik görs
fysiskt och mentalt tillgänglig för hushållet, hur den införskaffas och accepte-
ras i hemmet. Genom att objektivera hushållet presenteras dess estetiska och
kognitiva värden och därmed har tekniken fått sin plats och blivit synlig för
hushållets medlemmar. I relation till den så kallade objektifieringen har
många intresserat sig för tid (Silverstone et al 1992), och frågor såsom hur
länge man använder sina artefakter och hur tiden organiseras exempelvis med
tanke på huruvida den är fragmenterad eller inte, har varit av intresse. I detta
sammanhang har även den subjektiva upplevelsen av tid uppmärksammats
exempelvis genom hur man upplever tidspress och kvalitetstid (Haddon
2004), eller helt enkelt svårigheten med att uppskatta denna tid (Bakardijeva
2000).

Inkorporering handlar om processen hur digitala artefakter tar plats i det
dagliga livet (Berg 1996, diskuterad i Lie & Sørensen 1996). Exempelvis har
studier diskuterat hur artefakterna kan tilldelas en viss plats av estetiska an-
ledningar, men valet kan även vara knutet till relationer mellan hushållets
medlemmar. Datorn kan till exempelvis få en mer publik placering för att
man skall kunna övervaka användning. Förvandling säger någonting om re-
lationen mellan hushållet och övriga världen, och omfattar hur människor
upplever den symboliska aspekten av digitala artefakter. Exempelvis har stu-
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dier fokuserat frågor om hur man talar om sina artefakter, vilken plats de
tilldelas och därmed hur synliga man väljer att göra dem.

På senare tid har emellertid kritik framförts mot denna analysmodell och
bland annat beskriver Russo Lemor (2006) en situation där barn med från-
skilda föräldrar deltar i många olika slags värdekedjor och domesticeringspro-
cesser givet att de är del av olika familjer. Detta menar Russo Lemor (ibid),
skiljer sig från Silverstones traditionella modell som bygger på tydligare grän-
ser för hushållet. Även Pierson (2006) och Hynes och Rommels (2006)
framför kritik gentemot modellen och menar att den innehåller en känsla av
linjäritet, som inte speglar deras respektive studier.

Vid några av de första och väl citerade projekten fokuserade man i stor ut-
sträckning vad som händer när människor förvärvar sina digitala artefakter,
hur man går tillväga för att skapa idéer om hur artefakterna kan passa in i ens
hem såväl som i livet i stort. Dessa studier bidrog bland annat med förståel-
sen att även om de digitala artefakter som når människors hem redan är bära-
re av mening av olika slag genom exempelvis influenser via reklam, design
och den rådande diskursen, betyder det inte att den är färdig eller fixerad
med avseende på vad den är och hur den bör eller kan användas. Studierna
visade att även hushållet och individen kunde fylla artefakterna med sig egen
betydelse och mening (Sørensen 2006, Haddon 2006).

Dessa inledande studier handlade även om att undersöka vad som skedde
efter att inköpen hade genomförts, och frågor så som vilken plats den fick i
såväl rutiner som det fysiska rummet väckte domesticeringsforskares intresse.
Successivt formades också idéerna om vad domesticeringsprocessen innefat-
tade till att studera vad som skedde med digitala artefakter i människors hem
över tid. Genom att studera hur människors förhållningssätt förändrades,
vilade tyngdpunkten således på hur domesticering innebar pågående processer
till skillnad från en engångshändelse (Lie & Sørensen 1996).

För att med några exempel visa på den bredd och variation som studier av
domesticering omfattar, finns studier som har utgått från kärnfamiljen
(Hirsh 1992), ensamstående föräldrar (Russo Lemor 2006, Haddon & Sil-
verstone 1995), äldre (Männikkö-Barbutiu 2002), unga på gränsen till vux-
envärlden (Hartmann 2005) eller studier av specifika arbetssituationer så som
exempelvis hemarbete vilket diskuteras av Ward (2006) i ”The bald guy just
ate an orange”.

I linje med några av de studier som finns representerade i denna avhand-
ling, har även domesticeringsprocesser studerats på individnivå. Ikonomidis
Svedmark (2002) är ett exempel på ett sådant arbete om hur digitala arte-
fakter användes vid sorgearbetet efter ett förlorat barn. Aune (1996) genom-
förde en analys av datorer i hushållet dels på individnivå men även ur hus-
hållets perspektiv. Intressant att notera är emellertid hur Haddon (2006)
uttrycker sig i bidraget till temanumret om ”informationsteknik och var-
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dagsliv”, där han skriver att det till och med har utförts studier av individer.
Avslutningsvis kan även nämnas att det finns exempel på studier där under-
sökningarna har omfattat såväl flera typer av digitala artefakter i människors
hem som det motsatta, det vill säga där specifika artefakter har fokuserats.
Några exempel på digitala artefakter som har omfattats av studierna är kabel-
TV (Silverstone & Haddon 1996), hemdatorer (Aune 1996), Internet
(Bergman & van Zoonen 1999) och mobilkameratelefoner och MMS (Ko-
skinen & Kurvinen 2005).

Domesticeringsforskning visar även exempel på studier som berör så kallad
icke-adoption eller icke-användning. Bland annat har Haddon och Silversto-
ne (2003) utforskat olika anledningar som ligger till grund för den här typen
av beslut, genom att studera så kallade yngre-äldre (i åldern 60-75) och hur
de upplevde digitala artefakter i en tid i livet då eventuella förvärvsarbeten
var avslutade och barn utflugna. De respondenter som omfattades av studien
ansåg att digitala artefakter helt enkelt inte var någonting för dem. Det finns
även exempel på studier som visar på ekonomiska argument för så kallad
icke-användning (Haddon & Silverstone 1996), samt studier av människor
som förvisso har haft intresset och ekonomin, men som dock har valt bort
datorn och Internet givet att de anser sig sakna människor i sin omgivning
som kan bistå med hjälp. Slutligen finns också exempel på studier av männi-
skor som har tagit digitala artefakter till sig men som med tiden har valt att
använda den mycket sparsamt av samma anledning (Haddon 2004). Även
Wyatt (2002) diskuterar icke-användning och menar att det kan vara ett
resultat av att människor inte upplever att tekniken fungerar tillfreds eller är
intressant. Sørensen (1996) menar att termen icke-användning indikerar att
människor har en valmöjlighet, men menar emellertid att valet inte alltid är
så enkelt givet idéer om vad som är normalt att göra.

Sammanfattningsvis så här långt visar alla dessa exempel en rik variation
av forskning om domesticering med avseende på vem som har studerats lika-
väl som vilken eller vilka digitala artefakter som har varit i centrum för studi-
erna. Hur begreppet domesticering har valt att användas har varit avhängigt
forskaren och dennes specifika syften och målsättningar.

I enlighet med vad jag nämnde inledningsvis i samband med beskrivning-
en av avhandlingens struktur, är denna avhandling uttryckt i en form som
visar den pågående process för hur förståelsen för människors förhållningssätt
till digitala artefakter i vardagen växer fram i takt med mitt utforskande där-
av. Som ett led i denna strävan anser jag att detta kapitel är att betrakta som
min teoretiska utgångspunkt. Kapitlet visar hur mitt kunskapsintresse har
vuxit fram och formats, och jag betraktar det varken som komplett eller fär-
digt. Däremot speglar kapitlet min förståelse för människors förhållningssätt
till digitala artefakter i vardagen i det inledande arbetet med mina empiriska
studier.
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Givet att jag inte betraktar detta arbete som färdigt, avser jag att kontinu-
erligt föra en diskussion i de kommande kapitlen, där denna teoretiska bas
utvecklas. Exempelvis innehåller delen det berättade kompletteringar i form
av ansatser att utveckla begrepp och modeller för att förhöja precisionen i
samtalet om människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen.
Även de tre kapitel som presenterar mina empiriska studier, bidrar till denna
teoretiska utgångspunkt genom sina diskussioner om exempelvis domestice-
ring av digitala artefakter. Detta är således ett pågående teoretiskt arbete av
vilket jag precis har presenterat dess början.





Kapitel 3

Metodologiska
utgångspunkter

Denna avhandlings huvudsakliga syfte är att undersöka människors förhåll-
ningssätt till digitala artefakter i vardagslivet, hur förhållningssätten tar form
och hur de formar hur vi använder digitala artefakter. Avhandlingen syftar
även till att utforska metodologiska tillvägagångssätt som kan bidra till att
skapa förståelse för frågor om människors förhållningssätt till digitala arte-
fakter i just denna kontext.

När jag inledde detta avhandlingsarbete var det emellertid inte min avsikt
att avhandlingen skulle omfatta frågor om metod i den utsträckning den gör
idag. Det andra syftet har således formulerats med tiden och på grund av att
jag har funnit det svårt att utforska människors förhållningssätt utan att
samtidigt arbeta med frågor om lämpliga metodologiska tillvägagångssätt. Jag
vill dock inte göra anspråk på att ha formulerat något färdigt eller entydigt
svar på hur detta bör utforskas, eller att avhandlingens metodbidrag repre-
senterar någonting nytt och unikt. Exempelvis är man inom etnologin väl
bekant med vardagslivet och dess utmaningar (se exempelvis Ehn och Löf-
gren 1996). För mig och mitt arbete har metodarbetet dock utgjort en stor
del av arbetssättet, och de erfarenheter som jag uttrycker i form av fyra forsk-
ningsprinciper anser jag bidrar till att jag idag är bättre rustad inför studier av
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detta slag9. Möjligen kan detta även utgöra ett stöd för andra forskare som
intresserar sig för liknande forskningsfrågor. Jag vill även understryka att
arbetet med det andra syftet inte handlar om någon teoretisk analys av meto-
der, utan att det snarare handlar om ett pragmatisk test för att se i vilken
utsträckning metoderna har kunnat förse mig vad jag har funnit behov av i
arbetet med mina empiriska studier.

Detta kapitel följer strukturen av avhandlingens två studieobjekt: digitala
artefakter i människors vardagsliv och studiet därav. I dess första sektion
fokuserar jag det metodologiska arbete som är relaterat till mina empiriska
studier, det vill säga de metoder och tillvägagångssätt som har kantat mina
möten med avhandlingens olika respondenter. I den andra och avslutande
sektionen fokuserar jag det arbete som inte enbart handlar om att göra, det
vill säga att välja och följa en metod för sina studier, utan även arbetet med
att reflektera över görandet. Det handlar således om en metod för att utforska
lämpliga metodologiska tillvägagångssätt för studier av digitala artefakter i
människors vardagsliv.

3.1 Att undersöka människors förhållningssätt

I vad som följer avser jag ta ett par steg tillbaka och visa på de studier som
initialt utgjorde en stor inspirationskälla för mig när jag påbörjade mitt av-
handlingsarbete. Jag har även för avsikt att lyfta fram de problem jag såg med
dessa källor, samt visa på mitt sätt att hantera desamma.

Erfarenheterna av att arbeta med denna avhandling har bland annat re-
sulterat i insikten om att studieobjektet digitala artefakter i människors var-
dagsliv kräver sin metod. I det inledande skedet av arbetet var emellertid
vikten därav varken någonting som jag förutsåg eller planerade för. Däremot
visade sig snart både vardagslivets och digitala artefakters betydelser vara
arbiträra och svårfångade, och jag skulle idag vilja hävda att metodbidraget i
denna avhandling är en konsekvens av studieobjektet.

Min ansats att utforska detta betraktar jag som öppen och förhållandevis
förutsättningslös. Det förutsättningslösa syftar självfallet inte på att jag skulle
sakna ett bagage av kunskap och erfarenhet som formar och vägleder mig.
Det förutsättningslösa handlar snarare om att jag inledningsvis inte fann
något tillfredsställande stöd i hur jag rent metodologiskt skulle kunna gå
tillväga, och därmed har jag på sätt och vis kastat mig ut, prövat och sökt mig
fram. Min utgångspunkt har således utgjorts av mina empiriska studier.

Paradoxalt nog var det just i vad jag betraktade som min inspirationskälla,
nämligen de teoretiska och konceptuella upplevelseorienterade perspektiven
(se exempelvis: Croon Fors 2006, Fällman 2003, Lund 2003, Wiberg 2003,

                                                  
9 Avhandlingens metodrelaterade resultat (fyra forskningsprinciper) diskuteras i kapitel 10.
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Lind-Waterworth 2001, Turkle 1997, Laurel 1991), och som här är före-
trädda av McCarthy och Wright (2005), som jag upplevde avsaknaden av det
metodologiska stödet. Även om dessa perspektiv bidrog med viktig inspira-
tion avseende synen på behovet av att betrakta människor och digitala arte-
fakter som en relation, samt även om att uppmärksamma människors upple-
velser av denna relation, fann jag däremot inget konkret stöd vad gäller själva
utforskandet därav. Jag upplevde att det saknades ett viktigt steg mellan de
förhållandevis abstrakta resonemangen om upplevelser, och att faktiskt ge sig
ut och studera och samtala med människor om dem. Mitt sätt att hantera
denna utmaning, var helt enkelt att med avstamp i mina empiriska studier
och människors personliga berättelser, sträva efter att skapa förståelse för
frågor om människors meningsskapande, erfarenheter och upplevelser.

När det gäller frågan om lämpliga tillvägagångssätt, har svaret successivt
tagit form i takt med att jag har prövat mig fram vid mötena med mina re-
spondenter. För att i stora drag skildra mitt tillvägagångssätt, kan jag nämna
att jag bland annat har mött förhållandevis få respondenter, varav jag har valt
att följa några av dem under flera års tid10. Linnea och Martin samt även
David, är exempel på personer som jag om och om igen har återkommit till
med mina frågor. Andra personer så som de vi möter i studierna av de så
kallade professionella och icke-användarna, har jag däremot enbart mött vid
ett eller ett par tillfällen. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer, och jag har
även bett mina respondenter att skriva dagböcker och berättelser. Jag valde
tidigt att pröva dagboksskrivande som datainsamlingsmetod, eftersom jag
redan vid de allra första intervjuerna upplevde det problematiskt att samtala
om och förstå respondentens uppfattningar och upplevelser.

Under resans gång har jag också prövat att kombinera olika datainsam-
lingstekniker på varierande vis. Tanken med detta har handlat om att tona
ned min egen roll i konstruktionen av de muntliga och skriftliga berättelser-
na. I de inledande intervjuerna med Linnea och Martin är exempelvis min
roll något mer framträdande, jämfört med studien av de så kallade icke-
användarna där jag har strävat efter att endast ställa en eller ett par frågor för
att därefter invänta respondenternas berättelser. Denna strävan mot en allt-
mer tillbakadragen roll är bland annat ett resultat av mina möten med narra-
tiv metod, och med vilken jag har funnit viktiga och grundläggande berör-
ingspunkter. Avseende transkriberingen kan nämnas att det har varit viktigt
för mig att själv genomföra detta tidsödande arbete, eftersom jag anser att det
bidrar med många värdefulla insikter om både intervjusituationen såväl som
det berättade.

                                                  
10 I detta kapitel redovisar jag endast översiktligt hur jag har gått tillväga. En mer utförlig
beskrivning av mitt metodologiska tillvägagångssätt sker i anslutning till de olika studierna i
kapitel 4, 6 och 8.
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Avhandlingen innefattar sammanlagt tre studier som samtliga följer en
struktur och analysmodell, som är grundad i Clifford Geertz (1979) arbete
om erfarenhetsnära respektive erfarenhetsdistanserade tolkningar av männi-
skors berättelser. I analyserna av de tre studierna pendlar jag således mellan
en erfarenhetsorienterad ansats och en erfarenhetdistanserad motsvarighet.

Till grund för mitt intresse för att studera människor och digitala artefak-
ter låg som jag nämnde tidigare, idéer som uttrycks i arbeten med fokus på
människors upplevelser. Ett sådant utgörs av McCarthy och Wrights artikel
”Putting ”felt-life” at the centre of human-computer-interaction (HCI)”
(2005), där författarna argumenterar för vikten av att uppmärksamma vad de
kallar ”felt-life” då utforskande av det sinnliga och känslomässiga skapar
möjligheter att belysa frågor som annars inte uppmärksammas inom i deras
fall, forskningsfältet människa-dator-interaktion.

Min tolkning av författarnas idé om att betrakta teknik som upplevelser
(McCarthy & Wright 2005, 2004), handlar om att visa på hur vi kan nyan-
sera vår förståelse för vad digitala artefakter är och kan vara, genom att foku-
sera vad människor upplever. Människors meningsskapande har sin grund i
de känslor vi upplever och uttrycker, och genom att betrakta digitala arte-
fakter som upplevelser blir det möjligt att forma vår förståelse för artefakter-
na på andra sätt än vad vi möjligen är vana vid. Känslor såsom ilska, glädje,
frustration, hoppfullhet, misstänksamhet och rädsla är alla uttryck för olika
typer av värderingar, och ett uppmärksammande av dessa uttryck bidrar såle-
des till att skapa förståelse för våra värderingar av digitala artefakter.

McCarthy och Wright beskriver även den klyfta de hävdar finns mellan
vårt inre liv och hur vi agerar (ibid), och vidare argumenterar de för att ur ett
felt-life perspektiv betraktat, skapar och formar känslan och uttrycket var-
andra när upplevelsen uttrycks. Min tolkning av detta är att subjektiviteten,
självmedvetenheten och upplevelsen formas i samband med att vi försöker
sätta ord på våra känslor och skapa mening i någonting som ännu bara delvis
existerar för oss. Således är upplevelsen inte tydlig, färdig, eller möjligen ens
greppbar, förrän vi har försökt uttrycka den.

Ansatsen att studera ”felt-life” medför ett studium av det personliga, av
någonting föränderligt som både skapas och omskapas. Vidare förutsätter
ansatsen att människors upplevelser fokuseras, och således blir de frågor som
ställs personliga och dess svar svåra att förhålla sig till utan vetskap om för
vem och i vilken situation de är aktuella. McCarthy och Wright (ibid) menar
att ambitionen att dröja sig kvar i klyftan mellan det inre och yttre det vill
säga där subjektiviteten och känslan av jag skapas, ännu inte har prövats i
tillräcklig utsträckning i sammanhang där teknik utforskas. Som metodolo-
giskt stöd hänvisar författarna till narrativa och etnografiska forskningsmeto-
der och de poängterar även att sådana metodval ställer höga krav på forskaren
(ibid).
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Jag finner starkt stöd i McCarthy och Wrights (ibid) arbeten mycket på
grund av författarnas grundliga argumentation för vikten av att betrakta de
digitala artefakter vi idag omger oss med som någonting vi lever med till
skillnad från ett verktyg. Vidare argumenterar författarna för behovet av att
utforska människors relationer med digitala artefakter, samt att ett utfors-
kande där av bidrar med viktig förståelse för såväl digitala artefakter som vår
mänsklighet. Jag vill hävda dessa konceptuella och teoretiska arbeten väl
beskriver de grundläggande idéer som vägledde mig i min initiala strävan
mot att utforska mina frågor. I strävan mot att själv bege mig ut och samtala
med människor om deras respektive upplevelser, var min bedömning emel-
lertid att dessa förtjänstfulla arbeten inte erbjöd något tydligt metodologiskt
stöd. McCarthy och Wright (ibid) menar att de visar på några analytiska och
empiriska möjligheter och även att de diskuterar en del metodologiska förut-
sättningar för den här typen av forskning. Jag är beredd att hålla med till viss
del, och menar att de förvisso i stora drag diskuterar ansatsen att studera
”felt-life”. Dock menar jag att denna ansats behöver konkretiseras ytterligare
för att det skall kunna utgöra ett fullgott stöd. Att samtala med människor
om upplevelser är både spännande och viktigt, men kan mycket väl upplevas
som både märkligt och svårt. Utmaningarna är många, inte minst för de
människor som placeras under lupp och vars liv, upplevelser och känslor vi
förväntar oss få ta del av.

Som ett led i min utforskande av lämpliga metodologiska tillvägagångssätt
har jag också riktat min uppmärksamhet mot de metoder och tillvägagångs-
sätt som har förekommit i studier av domesticering. Berker (Berker et al.
2006) betonar att domesticeringsstudier kräver metoder som skapar möjlig-
heter att fånga den dynamiska relationen mellan artefakter, användare, omgi-
vande kultur och sammanhang av olika slag. Givet studiernas utmanande
uppgift, att fånga processer av meningsskapande i vanligtvis privata kontex-
ter, har jag valt att granska hur rapporteringen av metodologiska tillväga-
gångssätt ser ut med avseende på exempelvis datainsamling, analys och re-
flektioner över de utmaningar som kantade forskningsprojekten. Helt enkelt,
i vilken utsträckning finns de metodologiska tillvägagångssätten dokumente-
rade och analyserade? Värt att notera är dock att detta utgör ett axplock bland
antalet publicerade domesticeringsstudier.

Baserat på min översiktliga genomgång av artiklar, antologier, konferens-
bidrag och doktorsavhandlingar, handlar den första iakttagelsen om att ton-
vikten inom domesticeringsstudier tycks vila på kvalitativa studier. I genom-
gången finner jag exempel på etnografiska observationer (Hirsch 1992, Li-
vingstone 1992), olika former av intervjuer (Russo Lemor 2006, Vestby
1996, Aune 1996), dagboksskrivande, narrativ (Bakardijeva 2006) samt även
analyser av kartor och fotografier (Lally 2002) (som syftar till att beskriva hur
digitala artefakter har skapats utrymme i hemmen). Kombinationer av dessa
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olika tillvägagångssätt är också vanligen förekommande. Exempelvis omfat-
tade Bakardijevas studier av familjer en kombination av djupintervjuer och
narrativ, Livingstone (1992) kombinerade en etnografisk ansats med inter-
vjuer, och Lally (2002) använde sig av fallstudier, djupintervjuer och foto-
grafier i en studie av domesticering av datorn i hemmet. Hynes och Rommes
(2006) kombinerade semistrukturerade intervjuer per telefon och ansikte-
mot-ansikte, med deltagande observationer och dagboksskrivande. Avslut-
ningsvis genomförde Håpnes (1996) deltagande observationer, deltog i
gruppkonversationer och genomförde intervjuer.

Det finns även exempel på kvantitativa ansatser så som Subrahmanyam
som i ”evolving digital worlds: how teens are influenced by the digital envi-
ronments they construct”, bygger sitt resonemang på en enkätundersökning
som omfattar 192 personer (Subrahmanyam 2003). Därtill finns även kom-
binationer av kvantitativa och kvalitativa ansatser, så som Lims (2006) studie
av medelklassfamiljers domesticering av ICT i Kina. Först genomfördes in-
tervjuer med 40 personer, därefter genomfördes 550 telefonintervjuer och en
enkätundersökning om 200 personer. Detta är en intressant kombination
vars erfarenheter av att förstå människors domesticering och meningsskapan-
de processer, rimligen skulle kunna resultera i en hel del intressanta erfaren-
heter ur metodhänseende.

I detta sammanhang vill jag lyfta fram Bakardijevas strävan mot att för-
hålla sig kritisk till frågor om metodologiska tillvägagångssätt, och som efter-
frågar forskningsdesign som uppmärksammar de besvärliga vardagslivsprakti-
kerna där internetanvändning är inbäddad (Bakardijeva 2006). I det axplock
av publicerade domesticeringsstudier som jag har visat på här, sker en för-
hållandevis kortfattad rapportering om metodfrågor och reflektioner över hur
man fångar dynamiska relationer mellan artefakter, användare, omgivande
kultur och olika sammanhang (Berker et al 2006).

Sammanfattningsvis har detta kapitel visat på min tilltagande medvetenhet
om att ambitionen att utforska människors förhållningssätt till digitala arte-
fakter i vardagen, krävde att jag samtidigt också utforskade frågan om vilka
metodologiska tillvägagångssätt som lämpade sig för detta studieobjekt.
Detta är en utgångspunkt som både visar var mitt sökande har sin början,
samtidigt som den sprider ljus över denna avhandlings intresse för frågor om
metod.

3.2 Att utforska metodologiska tillvägagångssätt

Jag skrev inledningsvis att vikten av att utforska lämpliga metodologiska
tillvägagångssätt har vuxit fram i takt med att jag har utforskat frågor om
människors förhållningssätt till digitala artefakter. Frågan är emellertid hur
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någonting sådant växer fram? För mig är detta resultatet av ett högst medve-
tet arbete och således ingenting som har utvecklats av sig självt.

Bland annat har jag prövat olika metodologiska tillvägagångssätt såsom ex-
empelvis dagboksskrivande (Se exempelvis: Jern & Hempel 2002 eller Carlell
2001) och andra typer av skrivna berättelser (narrativ) (Riessman 1993),
brainstorming (Löwgren & Stolterman 2004), tankekartor (Ringom 1998),
kvalitativa intervjuer av olika slag (Patton 2002) där exempelvis jag i egen-
skap av forskare och min roll har skiftat i framträdande. Jag har även prövat
att dels själv transkribera mina intervjuer, dels att låta inhyrd personal utföra
arbetet och att återigen transkribera samma material själv, samt reflektera vad
detta innebär i relation till det transkriberade arbetets kvalitet (Poland 1995).
Jag har slutligen även prövat att studera människor som väljer bort och be-
gränsar digitala artefakter. Syftet med studien var att lära om människors
förhållningssätt till sina artefakter såväl som vad ett sådant förhållandevis
omvänt tillvägagångssätt kan bidra med. Samtliga empiriska studier i denna
avhandling har utförts på olika vis, och detta är ett resultat av ett pragmatiskt
sökande och prövande av vad som kan resultera i ett värdefullt bidrag för mig
i min strävan mot att undersöka människors förhållningssätt.

 Arbetet har även präglats av reflektion över de olika tillvägagångssätten,
och som ett stöd för detta har jag använt en privat skrivbok (Patton 1990,
Massey 1995) som idag är fylld med tankar om exempelvis olika typer av
problem, eller påbörjade analyser av det upplevda. Jag har även strävat efter
att begrunda mitt eget intresse och min egen roll i detta arbete (Heyman
1999). De självkritiska reflektionerna har bland annat resulterat i att jag suc-
cessivt har tonat ned mig själv och min roll i mötena med respondenterna,
och jag har lärt mig att ibland våga vara tyst och bara lyssna till det som be-
rättas. Reflektionen har även omfattat min förförståelse och fascination av
exempelvis digitala artefakter och dess betydelse för detta arbete11.   

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att detta förhållandevis varsamma, re-
flekterande och lyhörda arbete har utmynnat i fyra forskningsprinciper. Det
handlar om vikten av att arbeta med människors personliga upplevelser, att
följa dem nära, detaljerat och även upprepat12. Precis som jag nämnde inled-
ningsvis, vill jag dock inte göra några anspråk på att de fyra principerna mot-
svarar ett unikt och nydanande arbetssätt. Däremot har de utgjort en förhål-
landevis stor och viktig del av mitt arbetssätt, och förhoppningsvis kan de
även visa sig vara värdefulla erfarenheter för andra än mig.

Återigen vill jag hänvisa till de rader som inledningsvis beskrev avhand-
lingens struktur, och hur jag har strävat efter att tillåta förståelsen för studie-
objekten fördjupas i takt med att jag bedriver mitt arbete. Precis som jag

                                                  
11 Se exempelvis kapitel 5, 8 och 11.
12 De fyra forskningsprinciperna presenteras i kapitel 10.
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beskrev att mina teoretiska utgångspunkter utvecklas och kompletteras, gör
så även dessa metodologiska motsvarigheter. De finns således inte presente-
rade på ett samlat ställe, utan presenteras kontinuerligt i avhandlingens olika
kapitel och delar. Jag betraktar med andra ord mina metodologiska utgångs-
punkter som successivt framväxande.



Del 2

Det berättade

Del två visar mina ansatser att bege mig ut för att studera och diskutera
människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. Begreppet be-
rättade är valt med syfte att visa på detta avhandlingsarbetes intryck och in-
spiration av narrativt metodarbete13.

Del två visar även upprinnelsen till, och fascinationen över de människor
vars röster har givits utrymme i denna del. Den visar på de erfarenhetsnära
och detaljrika mötena, samt på reflektioner över människors tillvaro med
digitala artefakter. Del två visar också på erfarenhetsdistanserade analyser av
det berättade i termer av domesticering genom virtualisering, identitetsska-
pande, digitala artefakters plats och betydelse i hemmet och det privata, såväl
som konsekvenser för den tillvaro som därigenom formas. Det berättade visar
även på en komplettering av de teoretiska och metodologiska utgångspunkter
som jag lade grunden för i tidigare kapitel.

                                                  
13Emellertid bör det nämnas att det inte är förrän i den avslutande studien i kapitel 8 som
arbetet uttrycks i termer därav (även om de två studier som inleder denna del förvisso har en
del beröringspunkter med narrativt metodarbete). Detta är helt enkelt en konsekvens av att
narrativ metod inte var fullt bekant vid tidpunkten för de första studiernas genomförande.





Kapitel 4

En första studie:
Linnea och Martin

Mötet med Linnea har kommit att spela en viktig roll i detta avhandlingsar-
bete. Linnea har inspirerat, fascinerat och förbryllat såväl som gett upphov
till spännande och ibland också märkliga diskussioner. Genom de många
mötena med henne har exempelvis möjligheten skapats att följa hur digitala
artefakter har vävts samman med det vardagliga och fått en framträdande
betydelse. Många tankar om forskningsfrågor är sprungna ur dessa möten
lika väl som att idéer om förhållningssätt har skapats. I vad som följer avser
jag att presentera Linnea och tydligare visa hur och varför denna person har
utgjort en sådan inspirationskälla.

Därpå följer berättelsen om Martin och hans sätt att forma sin tillvaro
bland annat med hjälp av sin dator och webbkamera. Studien av Martin har
inspirerats av Linneastudien både med avseende frågor om digitala artefakters
betydelse i vardagen, och på dess metodologiska tillvägagångssätt. De båda
berättelserna har således en del gemensamt, exempelvis i form av att de byg-
ger på olika former av upprepade kontakter under flera års tid, vilket också
innebär att de är förhållandevis rika och detaljerade14.

                                                  
14 Namnen Linnea och Martin är fiktiva.
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Strukturmässigt inleds detta kapitel med en redogörelse för Linneastudiens
något varierade tillvägagångssätt, varpå berättelsen om Linnea följer. Därefter
redogör jag för det tillvägagångssätt som var aktuellt vid studien av Martin,
samt även berättelsen om honom. Kapitlet visar därpå en empirinära och
första analys av de två personerna samt även en andra och mer erfarenhetsdi-
stanserad motsvarighet.

4.1 Datainsamling och analys: Linnea

Under min tid som doktorand har mitt arbete handlat om att undersöka
människors förhållningssätt till digitala artefakter, hur de tar form och hur de
formar hur vi använder våra artefakter. Jag har även strävat efter att utforska
lämpliga metodologiska tillvägagångssätt för studiet därav. Relativt fritt fick
jag genom forskningsprojektet ”IT för det goda livet” tillfälle att ge mig ut
och arbeta med dessa frågor. Projektet var finansierat av VINNOVA mellan
åren 2001 och 2003 och möjliggjorde arbete för ytterligare två doktorander
förutom mig själv: Anna Croon Fors och Daniel Skog. Därutöver var även
professor Erik Stolterman verksam i projektet i egenskap av projektledare,
tillika forskningshandledare. Projektets övergripande syfte var att försöka
tydliggöra under vilka förutsättningar människor använder och utforskar
informationsteknik i sina vardagsliv. Det var med andra ord inom detta pro-
jekt som möjligheten gavs att genomföra studien om Linnea, en studie som
trots att projektet avslutades efter några år, fortsatte ännu en tid i syfte att
utforska de frågor som successivt växte fram ur mina möten med henne.

Givet intresset för att kontinuerligt pröva olika tillvägagångssätt i strävan
att tydligare kunna förstå och beskriva människors förhållningssätt till digi-
tala artefakter, presenteras dessa försök i kronologisk ordning, och enligt
strukturen av två faser. Att uttrycka detta i kronologisk ordning visade sig
vara en utmaning eftersom det har hunnit gå flera år sedan arbetet påbörjades
och att förståelsen därmed inte är densamma idag som vid projektets början.
Med tanke på att ett av denna avhandlings syften är att utforska lämpliga
metodologiska tillvägagångssätt, är det dock av vikt att sträva efter att åter-
skapa förståelsen för de resonemang och den rationalitet som har legat till
grund för olika metodrelaterade beslut.

Till gott stöd för detta återskapande arbete har den anteckningsbok visat
sig vara som idag är fylld med mer eller mindre strukturerade anteckningar
om exempelvis de för tillfället upplevda problemen, fördelarna, nackdelarna,
tvivlen, insikterna, och de påbörjade analyserna. Noteringarna är daterade
och nedtecknade förhållandevis sporadiskt i en privat skrivbok och är således
skrivna av och i första hand för mig. Denna typ av stöd diskuteras bland
annat i ”Qualitative Research and Evaluation Metods” (Patton 1990) och
”Fieldnotes: breaking the silence” (Massey 1995). I det senare arbetet fram-
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hålls bland annat att denna form av stöd ofta betraktas som någonting privat,
och vidare lyfts argument för fördelarna med att i stället anta en större öp-
penhet exempelvis gentemot kollegiet. Dock delar jag Masseys (1995) syn på
detta som någonting privat och som därmed utgör en värdefull möjlighet för
forskaren att pröva sina tankar utan censur.

En första fas

I samband med att jag fick möjlighet att delta i projektet ”IT för det goda
livet” var jag även upptagen med att avrunda ett annat forskningsprojekt.
Projektavslutet innebar bland annat att jag skötte kontakterna med den per-
son som var anlitad för att transkribera intervjuer. Den här personen väckte
med tiden ett visst intresse hos mig med avseende på hur hon använde sin
dator. Bland annat med tanke på snabbheten i de e-brev som sändes i sam-
band med transkriberingsuppdraget, skapades en känsla av att hon i stort sett
alltid var i närheten av sin dator. Med utgångspunkt i mina funderingar
kring hennes sätt att förhålla sig till och använda sin dator, ställde jag till slut
frågan om hon ville delta i en intervju.

Gemensamt för såväl Linnea, som för samtliga övriga respondenter i den-
na avhandling, är att de har informerats om forskningsstudiernas genomfö-
rande och syfte. Samtliga respondenter har även gett sitt samtycke till att
delta15.

Den första intervjun ägde rum i Linneas hem, varade i två timmar, spela-
des in på ljudband och syftade till att tala om Linneas vardagliga aktiviteter
både med och utan datorns inblandning. Intervjun kan liknas vid ett öppet
samtal i så måtto att det inte fanns några i förväg formulerade frågor, inte
heller fanns det särskilda önskemål om att dessa skulle ställas i en särskild
ordningsföljd (Kvale 1997). Snarare kretsade intervjun kring de första erfa-
renheterna av henne i samband med transkriberingsuppdragen och fascina-
tionen över hennes tillvaro. Under intervjun fördes anteckningar i syfte att
tjäna som stöd för mitt minne, främst med avseende på den sociala atmosfä-
ren och den personliga interaktionen (Kvale 1997). Samtliga möten med
Linnea är även inspelade på kassettband, och transkriberade av mig.

Under den första fasen prövade jag även att låta respondenten föra dag-
bok. Ett av två huvudargument för detta handlade om att tona ned mina
möjligheter att påverka utfallet genom exempelvis de ord som användes och
de frågor som formulerades vid samtalen. Linnea gavs genom dagboksskri-
vandet därmed ökade möjligheter att något friare sätta ord på sin vardag utan
min alltför påtagliga inblandning. Med syfte att låta Linnea bestämma vad
som upplevdes angeläget att ta upp ombads hon således föra dagbok, dock

                                                  
15 För en mer omfattande diskussion om etiska riktlinjer och god forskningssed, se Gustavsson
et al (2005). Se även kapitel 10 i detta avhandlingsarbete.
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utan några detaljerade instruktioner om dess form. Det andra huvudargu-
mentet handlade om dagboksskrivandets fördelar med avseende att fånga
sådant som respondenten och forskaren betraktar som naturligt, alternativt
inte känner till och således inte heller självklart verbaliserar.

Sådant som man inte tänker på att man gör om man ställs inför en explicit fråga
om vilka aktiviteter man genomför kommer oftast med i dagboken (Ellegård
och Wihlborg 2001, s 17).

Dagboksskrivande som datainsamlingsmetod är tämligen väl etablerad exem-
pelvis inom psykologin (se exempelvis genomgång av nyttjande av dagboks-
skrivande som metod av Jern & Hempel 2002) men används även inom
studier av digitala artefakter (se exempelvis Berker et al 2006, Carlell 2001,
Ellegård & Nordell 1997), och det finns en rik variation med avseende på
både själva skrivprocessen såväl som den slutliga produkten. En dagbok be-
höver exempelvis nödvändigtvis inte föras av en individ och ur första persons
perspektiv, det är även möjligt att ha ett så kallat tredjepersonsperspektiv
(Jern & Hempel 2002). Dagboksskrivandet kan även ske gruppvis (ibid) eller
i form av kombinationer där av (Lindén & Torkelsson 1991). Vidare kan
dagboksskrivande också skilja sig åt vad avser själva styrningen av datainsam-
lingen.

I mitt arbete har jag strävat efter så kallade öppna instruktioner (Jern &
Hempel 2002) med liten styrning vad gäller form och innehåll. Detta kan
jämföras med slutna instruktioner med större, och mer detaljerad styrning i
form av exempelvis konstruerade mallar eller tidsscheman för dagboksteck-
nandet. Valet av en öppen instruktion var ett resultat av strävan mot att be-
gränsa min påverkan av det sagda och skrivna.

Dagboksskrivandet följdes upp med en intervju som följde samma tillvä-
gagångssätt som vid den förstnämnda, dock med undantag för att denna
utgick från, och inspirerades av Linneas dagboksanteckningar. Detta fick till
följd att Linnea gavs möjlighet att sätta en tydligare prägel på innehåll och
form för det samtal som fördes. Fördelarna med att kombinera dagboksskri-
vande med en uppföljande intervju handlar om att dessa kan ge en fördjupad
förståelse för de vardagliga företeelserna.

Främst beror det på att man genom dagboken kan synliggöra rutiner och vanor,
vilka kan diskuteras i en intervju och därmed komma närmare dagboksförarens
värderingar och ställningstaganden, som inte alltid kan artikuleras lika tydligt
endast med en intervju.(Ellegård & Wihlborg 2001, s 20)

En andra fas

Baserat på erfarenheterna från de tillvägagångssätt som jag hade prövat under
den första fasen, fattade jag beslut om att gå vidare med Linnea på ett något
annorlunda sätt. Anledningen rörde det faktum att min medvetenhet hade
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ökat angående samspelet mellan forskaren och respondenten, forskarens på-
verkan på respondenten, och de samtal som fördes samt de åsikter som ut-
trycktes. Avsikten bör dock inte ses som naiv till den milda grad att jag hyste
förhoppningar om att helt reducera mitt inflytande, snarare var tanken att
utforska tillvägagångssätt som skulle bidra till att begränsa detta.

Vid ett nytt möte med Linnea beskrev jag de tillvägagångssätt som jag ville
att Linnea skulle pröva, och därefter lämnades hon i fred med sin uppgift.
Instruktionerna handlade kortfattat om att Linnea skulle tillåta sig att låta
tankarna fritt vandra kring tre olika teman. Det handlade om användning av
informationsteknik, vardagsliv och tid, teman som alla var sprungna ur den
inledande intervjun och ur dagboksskrivandet, samt som motsvarade Linneas
språkbruk.

I linje med tekniken brainstorming (Löwgren och Stolterman 2004), om-
bads Linnea att inte bedöma sina tankar och associationer. Snarare upp-
muntrade jag till ett förhållningssätt som innebar att alla idéer skulle betrak-
tas som goda i detta första inledande skede med anledningen att inte hämma
Linneas kreativitet (ibid). Linnea uppmanades avsluta uppgiften när hon
upplevde att idéerna hade sinat och att det inte fanns någonting mer att skri-
va. Efter två dagar mottog jag ett e-brev där hon uttryckte vissa svårigheter,
hon hade då fyllt fyra sidor med text och visste varken när heller hur hon
skulle kunna avsluta sin uppgift. För att lättare kunna ta del av det skrivna
ombads slutligen Linnea även att strukturera sitt arbete i enlighet med idéer
om tankekartor (Ringom 1998). Syftet var att finna något slags struktur samt
även om möjligt, att stimulera Linneas tankar ytterligare.

Under de två och ett halvt åren som följde fortsatte arbetet med Linnea.
Ytterligare fyra intervjuer genomfördes och därutöver utväxlades tankar och
idéer genom ett avsevärt antal e-postmeddelanden. Kontakten var stundvis så
tät som flera gånger per vecka. Andra gånger kunde det handla om längre
uppehåll om två, tre och fyra månader. Under den tid som Linnea följdes
fortgick strävan att låta henne vara med och styra vad som skulle samtalas
om. Detta fick någonting mycket värdefullt till följd – insikten om att våga
vara tyst och lyssna i större utsträckning än tidigare.

I analysen av studien av Linnea har jag använt mig av den amerikanske so-
cialantropologen Geertz arbete om begrepp som ligger nära, respektive långt
från erfarenheten (Geertz 1979). Begrepp som ligger nära erfarenheten utgörs
av sådana som i detta fall Linnea, själv skulle använda sig av vid beskrivning-
en av en vanlig dag i hennes liv. Begreppet är naturligt bekant i den utsträck-
ning att Linnea också skulle förstå det om andra i hennes omgivning brukar
det för att uttrycka vad de ser, känner, tänker eller föreställer sig (ibid). Ett
sådant exempel är de tre begrepp som hon ombads associera kring. Erfaren-
hetsnära begrepp är med andra ord sådana som Linnea brukar i sitt vardagli-
ga tal för att beskriva en viss situation eller känsla för någonting, och det är
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tillika begrepp som Linnea förstår innebörden av när de brukas av andra
personer i hennes omgivning. De så kallade erfarenhetdistanserade begreppen
är sådana som i detta fall används av mig i egenskap av forskare, och i syfte
att föra fram, beskriva och förklara det jag med min specialitet, har intresse
av.

Av vikt är att både de begrepp som ligger nära och de som ligger långt från
erfarenheten, skall referera till samma erfarenhet, men kan sägas befinna sig på
olika distans. Gilje och Grimen (2006) menar att de erfarenhetsnära och
erfarenhetsdistanserade begreppet beskriver ”gradskillnader, inte absoluta
motsättningar” (Gilje & Grimen 2006, s. 182). Frågan om vad som kan sägas
ligga nära, alternativt långt från erfarenheterna avgörs av vilka erfarenheter vi
bär med oss och varierar beroende på vilket samhälle vi befinner oss i.

Genom att arbeta med dessa begrepp når man vad Geertz kallar en ”tät
beskrivning”, vilket innebär en beskrivning som syftar till att beskriva den
underliggande meningen med handlandet (1973). Dess motsats är ”tunn
beskrivning” och handlar om att beskriva människors yttre handlande, det
vill säga sådan som vi omedelbart kan uppfatta med våra sinnen.

Upprinnelse: en växande fascination

Historien har sitt ursprung i min fascination över en flyktig bekantskaps
tillvaro med digitala artefakter. Allting började i och med att det uppstod ett
behov av att transkribera intervjuer, och på den vägen etablerade jag kontakt
med Linnea som var villig bistå med hjälp i det tidsödande arbetet. Under
uppskattningsvis ett års tid utväxlades filer, ljudband och diverse transkribe-
ringsutrustning. Vad som efter en tid började upplevas som både påtagligt
men även överraskande, var att Linnea hade förändrats från att ha varit en
anonym främling till att någon relativt väl bekant för mig. Hur det hela gick
till är svårt att säga, emellertid kan sägas att datorer, Internet och mobiltele-
foner spelade en avgörande roll för etableringen av vår relation.

För att underlätta utbytet av material använde vi oss av e-post relativt fre-
kvent. Det visade sig inte ta lång tid förrän e-postmeddelandena började bli
längre och innehålla mer än sådant som strikt kan relateras till ett transkribe-
ringsuppdrag. Exempelvis inkluderades webbadresser med hänvisning till
olika test av färdighet i maskinskrivning med bifogad kommentar där vikten
av att ständigt arbeta och förbättra sina färdigheter poängterades. Gradvis
blev korrespondensen även alltmer personlig. Någonting som bidrog till
denna utveckling var önskan om bekräftelse på att e-breven hade mottagits
och som följde all e-post. Denna förfrågan bidrog till att jag skrev ett par i
syfte att visa min uppskattning och respekt för det transkriberingsarbete som
utfördes. Dessutom, precis som så ofta sker när man korresponderar, bifoga-
des även ett par rader om exempelvis vad som pågick på arbetsplatsen för
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tillfället. Allt detta sammantaget bidrog till att vi successivt började lära kän-
na varandra.

Efter en tid uppmärksammade jag att alla e-brev besvarades inom loppet
av ett par minuter. Rimligen borde Linnea således ha tillgång till en bra in-
ternetuppkoppling, men även en näst intill konstant närhet till en dator.
Med tiden blev transkriberingsuppdragen färre och det blev dags att avsluta
samarbetet. För första gången kom inget svar tillbaka på det e-brev jag hade
sänt. När en vecka hade passerat vaknade min oro över att någonting inte
stod rätt till. Misstanken visade sig riktig och efter ett telefonsamtal fick jag
veta att Linnea hade råkat ut för ett tillfälligt problem med sin e-postadress.
Jag försågs därefter omedelbart med en ny adress och uppmanades att använ-
da den i den här typen av ”nödfall”.

Min nyfikenhet inför vad som egentligen utspelade sig resulterade i många
olika frågor. Det låg exempelvis nära till hands att fundera över vad för slags
liv denna kvinna levde? Hur såg till exempel en vanlig dag ut och vilket för-
hållande hade hon till sina digitala artefakter – egentligen? Med utgångs-
punkt i egna erfarenheter av datorer, Internet och mobiltelefoner var det
svårt att riktigt förstå vad som pågick. Alla dessa frågor ledde så småningom
till att jag bad att få göra ett besök hemma hos Linnea i syfte att ventilera
dessa funderingar och stilla min nyfikenhet.

En närmare presentation av Linnea

Linnea – en kvinna i 40-årsåldern lever tillsammans med sin tonårsdotter,
hund och katt i en lägenhet belägen relativt centralt i en medelstor stad i
Sverige. Vid tidpunkten för vår första intervju hade Linnea under några års
tid varit sjukskriven från sitt jobb som sekreterare vid en av stadens advokat-
firmor.

Det ligger nära till hands att tro att sjukskrivningsperioden kunde ha på-
verkat henne negativt, att många års sjukfrånvaro från arbetsplatsen kunde ha
medfört en ökad risk för ett passivt socialt liv eller kanske problem relaterade
till en förändrad självbild. Så är inte fallet med Linnea, hon upplevdes som
en öppen och positiv människa med ett klingande skratt. Till detta kan även
tilläggas ett stort mått av initiativrikedom. Bortsett från att underhålla en stor
vänskapskrets, är Linnea aktiv inom ett företag inom vilket hon agerar såväl
återförsäljare som hjälp för andra personer som har ett potentiellt intresse för
företaget.

Linneas initiativrikedom blir också märkbar i det sätt på vilket hon har
valt att förändra sitt liv i samband med sjukskrivningen. På ett antal olika
spännande sätt har hon format sin nya tillvaro tillsammans med digitala ar-
tefakter. Förändringen blev möjlig när Linnea sjukskrevs och det visade sig
att hennes bostadsområde vid samma tidpunkt fick tillgång till bredband.
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Det här var två faktorer som bidrog till möjligheten att få tillgång till Inter-
net precis när som helst. Den förhållandevis billiga och fasta tillgången till
Internet i kombination med sjukskrivningen visade sig successivt innebära
allt större förändringar i Linneas vardagliga aktiviteter.

Här följer en beskrivning av några sådana förändringar uttryckt i formen
av en vanlig dag. Sektionen bygger på erfarenheter från vår korrespondens,
den första intervjun samt Linneas dagboksanteckningar.

4.2 Erfarenhetsnära: en vanlig dag

När väckarklockan ringer klockan nio på morgonen stiger Linnea upp och
startar datorn. Hon är angelägen att se om det har kommit några nya e-brev
sedan gårdagskvällen. ”Jag är så nyfiken, jag bara måste gå igenom min in-
box.” Samtidigt som hon förbereder sin frukost aktiverar hon e-
postprogrammet, en webbläsare och ICQ-programmet. Det är viktigt att
dessa program är aktiverade när det är dags att äta frukost. Måltiden avnjuts
framför datorskärmen samtidigt, som hon svarar på några e-brev och skum-
mar igenom den nätbaserade dagstidningen. Omkring 9.45 när frukosten är
avslutad är det hög tid att gå ut med hunden på dagens första promenad.

Omkring klockan elva när hunden är rastad återvänder Linnea till lägen-
heten efter sin promenad. Det är då dags att ta sig an nyligen inkomna e-brev
som väntar på henne. Linnea går noggrant igenom alla brev och svarar på
vart och ett av dem.

Samtidigt som hon sköter sina e-brev hanterar hon också sina ICQ-
kontakter. Meddelandena strömmar in i en strid ström. Majoriteten av Lin-
neas ICQ-kontakter är bekantskaper personer som hon har lärt känna genom
det företag hon är engagerad i. Det här är kontakter som hon för tillfället
betraktar som medlemmar av hennes vänskapskrets. För tillfället är medvetet
uttryckt med avseende på hennes vana att rensa ut människor ur kretsen.
Hennes intresse av vänner som inte tillför henne någonting är relativt be-
gränsat – därav utrensningen. Emellertid går det inte att hantera alla före-
tagskontakter via Internet eftersom några av dem inte har tillgång till vare sig
dator eller Internet. Trots detta är de ändå välkomna att vara hennes vänner
– förutsatt att de är trevliga. Men som hon säger lite lekfullt ”… de måste
vara riktigt trevliga”.

Att hantera alla ICQ-kontakter samtidigt som hon läser och skriver e-brev
är förenat med en hel del arbete. Följaktligen blir det emellanåt också lite
stressigt och tröttsamt. För att ha möjlighet att uppmärksamma alla inkom-
mande ICQ-meddelanden varhelst hon befinner sig i lägenheten (Linnea
sitter inte stilla framför datorn hela tiden) är hon tvungen att skruva upp
volymen i datorhögtalarna så att hon får en tydlig indikation på att det har
kommit ett nytt meddelande. Detta är någonting som bidrar till att hon
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ibland upplever stress. Vid tillfällen när det blir för mycket ”… när pulsen är
hög och det piper överallt ifrån…” måste Linnea skruva ned volymen för att
få en chans att slappna av. Trots detta upplever hon många fördelar med
ICQ-programmet eftersom hon exempelvis hanterar en del av sina kontakter
via ICQ i stället för att använda telefonen. I stället för att lyfta luren för att
bestämma träff med sällskap inför rastningen av hunden, använder hon idag
sitt ICQ-program.

Fram till klockan tre på eftermiddagen tillbringar Linnea mer eller mindre
all tid framför datorskärmen. Till exempel hjälper hon bekanta att ladda ned
och installera diverse programvaror, alternativt läser nätbaserade tidningar.
Emellanåt händer det också att andra saker fångar hennes uppmärksamhet.
Det kan handla om möjligheten att kontakta en politiker per e-brev eller att
delta i nätbaserade undersökningar av något slag. Linnea ägnar även mycket
tid åt att besöka webbsidor där hon kan chatta med andra människor. De här
aktiviteterna skapar en mängd nya bekantskaper. ”Man kan träffa och lära
känna folk överallt ifrån – om man vill det vill säga.” Linnea talar och skriver
om sin dator i termer av en kontaktmaskin och ett arbetsverktyg.

Merparten av alla människor som Linnea lär känna är kontakter som både
är etablerade och underhållna via Internet. Exempelvis, dagen innan mitt
första möte med henne hade hon besökt och registrerat medlemskap på en
ny webbsida (www.vildawebben.com). Efter bara tre timmars besök på
webbsidan hade hon fått hundra besök på sin egen personliga webbsida,
knuten till vildawebben. Därtill hade hon även fått 180 e-brev. Vid tid-
punkten för intervjubesöket satt hon upptagen med att besvara alla dessa
brev.

… jag vill vara duktig och svara på alla e-brev. Jag vill inte att någon skall tro att

jag inte bryr mig.
 När det gäller de kontakter hon skapar via Internet är Linnea emellertid
högst reserverad när det gäller frågan om huruvida hon vill träffa dem i verk-
ligheten. På grund av tidigare och tråkiga erfarenheter är hon idag nöjd med
att hantera den här typen av bekantskaper uteslutande via Internet.

Bortsett från ytterligare en promenad med hunden, tillbringar Linnea res-
ten av eftermiddagen framför datorskärmen, alternativt tillsammans med
dottern som vid det här laget har kommit hem från skolan. Linnea fortsätter
att chatta med sina vänner på ”vildawebben” och genom ICQ-programmet,
samtidigt som hon hanterar de e-brev som dyker upp under eftermiddagen.
Middagen förbereds samtidigt som hon rör sig fram och åter mellan köket
och vardagsrummet där datorn står placerad. Det är tack vare att datorn har
en central plats i lägenheten som det är möjligt att göra allt detta samtidigt.
Ibland när pipandet blir alltför högt och frekvent och Linnea inte längre har
möjlighet att besvara alla meddelanden, skickar hon sin dotter i sitt ställe.
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Framemot kvällen menar Linnea att aktiviteten ökar på Internet, i takt
med att alla yrkesarbetande människor återvänder hem för dagen. Ibland
förlorar Linnea greppet om tiden och när så sker brukar vanligtvis hunden få
henne att vakna till med ett skall som indikerar att det är hög tid att bli ras-
tad. Omkring elva på kvällen börjar en efter en av Linneas nätkontakter sluta
skriva till henne. För de som arbetar och skall vara alerta nästa arbetsdag är
det nämligen hög tid att krypa till kojs. Linnea tycker emellertid att de går
och lägger sig alldeles för tidigt! Runt midnatt slår slutligen också Linnea av
sin dator och kryper i säng.

Linnea reflekterar över sin tillvaro

Då och då väljer Linnea att åka bort till sin sommarstuga över en helg. När
hon är där njuter hon av lugnet och tystnaden och menar att hon inte saknar
sin dator nämnvärt – snarare det motsatta. Innan hon åker ut till stugan
brukar Linnea informera sina datorkontakter om hennes frånvaro, och så
snart hon är åter i lägenheten skyndar hon sig att slå på datorn igen.

På grund av Linneas sjukskrivning besöker hon regelbundet en läkare för
att diskutera sin situation. Läkaren brukar ibland fråga henne vad hon gör på
dagarna, hur hon klarar av att få klockan att gå. Linnea skrattar och menar
att det är ingenting som hon upplever som ett problem, utan snarare anser
hon att dygnet har för få timmar, att det finns så mycket att göra och så lite
tid. En fråga nära till hands är hur många timmar per dygn hon tillbringar
framför sin dator.

Åh fy vad hemskt många timmar (…) jag är glad att jag har min hund, väldigt
glad. Annars skulle jag förmodligen ha stora problem med mina axlar.

Linnea uppskattar antalet timmar till någonstans mellan sex och nio beroen-
de på vilken dag det gäller, men tillägger dock att frågan är mycket svår att
besvara. Vid vissa tillfällen då hon blir alltför uppslukad av vad hon gör stäl-
ler hon väckarklockan för att påminna sig om att göra saker. Det kan till
exempel handla om att bli påmind om att städa i köket. Om hon inte använ-
der sig av klockan händer det att hon blir överraskad när dottern kommer
hem på eftermiddagen efter en lång skoldag.

Linnea är noggrann med att vid återkommande tillfällen påpeka att det
faktiskt är skönt att komma bort från datorn ibland, och hon menar att hon
vid de tillfällena blir medveten om hur lugnt och skönt allting är. Ibland
tänker hon tanken att hennes sätt att använda datorn är för stressande med
tanke på hennes hälsotillstånd. Eftersom det är så underhållande är det
emellertid svårt att göra annat än låta tanken passera förbi.

Jag brukar tänka, vad skulle jag göra om jag inte hade min dator? Jag vet inte,
kanske spendera mer tid med min hund.
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 Datorn är någonting ”i stället för”, som Linnea uttrycker det. Hon tror
starkt på att allting kommer att förändras den dag hon kan återgå till jobbet.

En fnurra på tråden och tankar om framtiden

Tiden gick och kontakten med Linnea bevarades – ibland något tätare,
ibland inte alls. Under en period sorterades jag till och med ut ur hennes
vänskapskrets och det tog en tid att förstå vad som hade blivit fel. Det hela
bottnade i att jag under en tid inte hade haft möjlighet att läsa och besvara e-
post och således fick Linnea aldrig några svar på sina brev. När jag försökte
återuppta kontakten med henne var hon tydlig i sin kritik och bland annat
skrev hon vid ett tillfälle:

Jag försökte hitta igen de mail som jag har skickat till dig under tiden sedan du
sist hörde av dig men jag hade rensat bort allt. Det som är förvånande är att du
inte har svarat på ett enda av dem,

Vidare skrev hon att om hon skulle ägna mig en sekund till ”… så behövs det
en stor muta...”.

Citaten visar bland annat en del av den problematik som följer av den här
typen av forskning där man etablerar en relation och följer personer nära och
under lång tid och där balansgången mellan att å ena sidan vara forskare, och
å andra sidan vara vad som behövs för att få tillgång till personens privatliv,
hem och tankar. Antagligen ansåg Linnea att vår relation hade förvandlats till
någonting där hon gav mer än hon fick tillbaka och därmed reagerade hon
precis som hon tidigare hade berättat att hon brukade göra – hon rensade i
sin vänskapskrets och därmed avbröts vår kontakt.

Den kontakt som under några månader avbröts återupptogs med tiden
igen och vi fortsatte att kommunicera ännu en tid. Under de följande två
åren gjorde Linnea flera ansatser att återgå till sitt gamla liv med ett arbete.
Vid återkommande tillfällen fick hon på anmodan av försäkringskassan i
uppdrag att fundera över vad hon ville göra i framtiden och det fördes även
diskussioner huruvida det var lämpligt för henne att påbörja någon form av
arbetsträning. I samband med dessa förändringsförslag uttryckte Linnea ofta
idéer om förändring främst vad gällde datorns roll i hennes liv. Idéerna fanns
inrymda i tämligen detaljerade planer för hur detta skulle gå till och vad hon
avsåg uppnå. Många gånger upplevdes det som en kamp där det handlade
om att Linnea skulle slita sig från den lockande datorn. Samtidigt som Lin-
nea begränsade användningen av sitt ICQ-program till två kontaktpersoner,
stängde av alla ljudindikatorer som hörde till olika program, slutade besöka
olika fora så som exempelvis ”vildawebben”, och avslutade arbetet med det
företag hon hade agerat återförsäljare till, dök hela tiden nya sysselsättningar
upp.



46

För att bara lyfta fram ett par exempel kan nämnas att Linnea förde långa
och frekventa konversationer per e-post med ett fåtal utvalda personer. Detta
kan jämföras med tidigare då hon kunde underhålla ett fyrtiotal. Vidare äg-
nade hon exempelvis också mycket tid åt att läsa lagtexter för att förse en stor
tidning med idéer och material i syfte att kritisera ett företags verksamhet16.
Påhittigheten och initiativrikedomen som upplevdes så markant vid mina
första möten med henne var således ännu fullt intakt.

Berättelsen om Linnea fortsätter ungefär så här, den skulle kunna förläng-
as med ytterligare exempel på sysselsättningar, sätt att hantera bekantskaper,
kommunicera och agera. Nu lämnar vi Linnea för ett ögonblick och riktar i
stället uppmärksamheten mot Martin och hans tankar om datorn, webbka-
meran och deras betydelse för honom.

4.3 Datainsamling och analys: Martin

Under våren 2004 kom jag genom en bekant att höra talas om Martin och
min nyfikenhet väcktes då jag förstod att han hade en webbkamera installe-
rad i sitt hem. Efter en förfrågan via e-post visade det sig att Martin inte hade
någonting emot att bidra till detta avhandlingsarbete. Han ställde sig även
positiv till att samarbeta på andra sätt än enbart genom kvalitativa intervjuer.
Exempelvis talade vi en del om att han inledningsvis skriftligen skulle kunna
beskriva hur en vanlig dag tillsammans med datorn och webbkameran kunde
se ut.

När det handlade om det skriftliga var valet medvetet (precis som i fallet
med Linnea) att inte förse honom med några detaljerade beskrivningar om
exempelvis omfattning, innehåll, stil eller liknande. Snarare uppmuntrades
han att själv bestämma hur han ville uttrycka sig i syfte att själv sätta ord på
och bestämma vad som var viktigt, intressant och värt att skriva om. Detta
tillvägagångssätt är ett sätt att sträva efter en ökad lyhördhet vid möten med
människor vars idéer skiljer sig från de egna. Så var fallet med Martin. Tan-
ken på en webbkamera installerad i hemmet väckte nämligen många frågor
hos mig.

Mot bakgrund av detta författade Martin en och en halv A4: a sida där
han beskrev hur han använde och tänkte kring sina digitala artefakter under
rubrikerna ”typisk dag för någon vecka sedan”, ”typisk dag nu” och ”framti-
den”17. Den skriftliga redogörelsen utgjorde sedermera grunden för den in-
tervju som därefter följde. Intervjun kunde tyvärr inte arrangeras som önskat
i Martins hem, utan av praktiska skäl hölls den på institutionen för informa-

                                                  
16 Linnea hade förhållandevis god erfarenhet av att läsa den här typen av texter efter sin tjänst
som sekreterare på en av stadens advokatbyråer.
17 Det bör nämnas att i enlighet med de fria instruktionerna, var rubrikerna Martins eget
initiativ.
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tik i Umeå18. Intervjun varade i cirka 80 minuter och spelades in på kassett-
band som därefter transkriberades. Då kvaliteten på det transkriberade mate-
rialet inte var tillfredsställande valde jag att genomföra ytterligare en tran-
skribering för att tydligare återge det talade i skriven form19. Jag bedömde
helt enkelt att misstagen var för många för att det skulle vara möjligt att
kunna återskapa känslan i vårt samtal lika väl som själva dialogen.

Intervjun följdes av e-postkorrespondens vilket gav mig möjlighet att ska-
pa ytterligare förståelse för sådant vi hade samtalat om, samt även att fortsätta
att följa Martins idéer om hur han hade valt att införliva digitala artefakter i
sitt liv. Under hösten 2005 ombads Martin också att mer omfattande, skrift-
ligt reflektera över hur han arrangerade sin tillvaro med digitala artefakter,
vad som hade förändrats sedan vi senast talades vid året dessförinnan, och
vad som fortfarande bestod. Givet praktiska omständigheter genomfördes
tyvärr ingen ytterligare intervju med Martin då han kort efter vårt första
möte lämnade Sverige för ett jobb utomlands. Tilläggas kan att förhoppning-
en handlade inledningsvis om att följa Martin något mer intensivt. Dock,
givet att det är detta arbetes respondenter som har avgjort i vilken utsträck-
ning de har varit villiga att delta i mitt arbete, blev omfattningen något
mindre än den initiala planen. Avseende analys av datamaterialet följde även
denna form av erfarenhetsnära, respektive erfarenhetsdistanserade tolkningar
(Geertz 1979).

Dessa olika källor – den inledande och skriftliga redogörelsen för en vanlig
dag, själva intervjun, den uppföljande korrespondensen per e-post och den
avslutande skriftliga reflektionen över de digitala artefakternas betydelse i
Martins liv, utgör grunden för vad som nu följer.

En närmare presentation av Martin

Idag beskriver Martin sig själv som en 25-åring med ett genuint intresse för
teknik. Han menar att så länge han kan minnas har han funderat, studerat
och arbetat med teknik i olika former. Martins teknikintresse väcktes redan i
sexårsåldern när hans pappa för första gången kom hem med en dator till
familjen. I första hand har han fascinerats av de möjligheter som de digitala

                                                  
18 Under arbetet med denna avhandling har jag provat att dels genomföra intervjuer på
människors arbetsplatser och samtala om det privata och dels det omvända, att samtala om
arbete under en intervju som sker i någons hem. Min erfarenhet är att man så långt det är
möjligt, bör sträva efter att genomföra intervjuerna i den miljö som samtalet handlar om. Att
vara professionell och privat är två separata roller och detta får konsekvenser för vad och hur
man (mer eller mindre medvetet) väljer att samtala om någonting.
19 Transkriberingen genomfördes av inhyrd personal och kvaliteten bedömdes tyvärr vara låg.
Det transkriberade materialet innehöll exempelvis alltför många slarvfel, rena faktafel samt
även ofullständigt transkriberade delar. Det fanns helt enkelt delar av intervjun som inte fanns
återgivna i det transkriberade materialet.
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artefakterna medger, men på senare tid har även ett intresse för programme-
ring utvecklats. Vid tidpunkten för intervjun var Martin anställd vid ett fö-
retag där han främst arbetade med frågor som på olika sätt rör hur människor
upplever sina besök vid en viss webbplats.

Vid den här tiden delade Martin boende tillsammans med tre andra vän-
ner i ett femrumskollektiv i en medelstor stad i Sverige. Varje person hade
var sitt eget privat rum, och därutöver fanns även ett antal gemensamma
utrymmen så som kök, vardagsrum och badrum och kollektivet delar även
den fasta bredbandsuppkopplingen och en teve. I vart och ett av de så kallade
privata rummen fanns en dator. När Martin försökte beskriva de övriga i
kollektivet menade han att de inte delade hans stora intresse för digitala ar-
tefakter, utan beskrev dem som relativt normalintresserade i detta avseende.

En avspegling av Martins betydligt större intresse utgör Martins privata
rum. Bortsett från en dator fanns där även en teve med tevespel och video, en
webbkamera, en skrivare och en stereo. Martins strävan var att skapa en
sammanhållning av alla sina artefakter, dock beskriver han det som mycket
frustrerande att det idag finns så få ”prylar” som arbetar smidigt tillsammans.

4.4 Erfarenhetsnära: en tillvaro med digitala artefakter

Att betydelsen och intresset för digitala artefakter är stort bli inte minst tyd-
ligt när vi talar om hur Martin har möblerat och arrangerat sitt hem20. Han
jämställer datorn med sängen med avseende på hur viktig den är för honom,
och således tillåts inte datorn enbart ta plats, utan den får även en framträ-
dande sådan.

… min dator är lika viktig som min säng. Att, att det är en del av mig och det är
som ett behov jag måste tillgodose på något sätt. Man måste gå på toaletten,
man måste sova och man skall sitta framför datorn i en begränsad omfattning.
Alltså att allting har sin plats.

Datorn är med andra ord inte förpassad till någon undanskymd plats, utan
hemmet byggs i stället kring den. Martin berättar också att han funderar en
del kring frågor om hur man kan möblera sina hem. När han besöker vänner
och bekanta tänker han på hur andra har arrangerat och placerat sin teknik.
Till skillnad från många andra han möter, ser Martin att han väljer att lyfta
fram sina digitala artefakter och ge den en mer framträdande plats.

Webbkameran

Vid tiden för intervjun hade det passerat drygt två år sedan Martin montera-
de upp en webbkamera i sitt rum. Kameran sitter fäst uppe i ett av rummets
hörn och riktas om då och då beroende på vad Martin vill visa. Exempelvis är

                                                  
20 När Martin talar om sitt hem avser han sitt privata rum i den gemensamma lägenheten.
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den ibland riktad mot skrivbordet medan den annan gång kan vara riktad
mot sängen. Under en tid arbetade Martin en del från sitt hem och under
den perioden användes webbkameran för att bland annat skapa vad han kal-
lar en ”virtuell arbetsplats” samt för att underlätta samtal med kollegorna. Att
diskutera komplexa problem enbart med hjälp av text eller ljud upplevdes ta
för mycket tid i anspråk. När arbetsdagen väl var över kopplade Martin sin
kamera till en webbplats så att hans vänner och bekanta kunde följa vad som
skedde i hans rum. Kameran fick förbli påslagen ända till dess att han gick
för att sova.

Just den dagen som Martin ombads att beskriva en vanlig dag, visade det
sig dock att webbkameran var kvarglömd på jobbet och Martin beskrev det
som aningen frustrerande att inte ha tillgång till den.

Jag kan känna mig lite naken utan att kameran är igång. Känns konstigt, men
det har blivit så naturligt för mig att alltid kunna vara betraktad att jag är van
vid det.

Man skulle lika gärna kunna tänka sig det omvända, att känslan av nakenhet
skulle vara ett resultat av att kameran fanns på plats och var påslagen.

Efter att Martin hade författat de ovan nämnda raderna visade det sig att
han hade funderat en del över vad han hade skrivit. När han vid ett senare
tillfälle ombads förklara känslan av frustration och nakenhet visade det sig
vara svårt att sätta ord på den. Efter ytterligare en stunds fundering förklara-
de han att han tänkte sig att det rörde en vana som bröts. Vanan att veta med
sig att alltid vara betraktad, att kunna kasta ett öga upp i rummets ena hörn
där kameran skall sitta monterad, och bekräfta att så är fallet. Att bryta vanan
skapade i sin tur en känsla av tillbakadragenhet vilket Martin inte ville asso-
cieras med.

Martin ser sin webbkamera som ett sätt att kunna visa upp delar av sig
själv för sina vänner, delar som de annars skulle ha svårt att kunna ta del av.
Martin är dock noga med att påpeka att han inte är beredd att visa hela sitt
liv och menar att han vet var gränsen går för vad som känns bra att visa upp
och inte. Att konkretisera vad som blir för privat, alternativt vad som känns
lämpligt för andras ögon visade sig dock vid närmare eftertanke vara en
ganska problematisk gränsdragning. Samtidigt som han berättar att han ex-
empelvis inte vill att andra skall få tillgång till det som han värderar som
alltför privat så som när han har upplever sig ha ”en dålig dag” eller när han
grälar med flickvännen, lyfter han fram det faktum att han därmed redigerar
bilden av sig själv och att det är ett problem. I samma andetag säger han att
det kanske ändå inte är något problem. Martin menar att det är någonting vi
alla gör hela tiden i och med att vi beroende på vilken situation vi befinner
oss i, spelar olika roller.

Martin funderar en del över vad som sker när de olika rollerna kolliderar,
exempelvis när han möter vänner och kollegor samtidigt. Han menar att det
vid sådana tillfällen kan uppstå problematiska kollisioner mellan de olika
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rollerna. I vanliga fall är detta någonting som han någorlunda väl kan kon-
trollera. När webbkameran är påslagen har han dock inte längre samma
kontroll över i vilken utsträckning de olika rollerna möts, det vill säga vem
som betraktar den private Martin.

Tankarna kring att vara publik eller privat var någonting som sysselsatte
Martin i ganska stor utsträckning under den tid då han övervägde om han
överhuvudtaget skulle köpa en webbkamera. Martin minns att ett starkt
argument som talade för webbkameran handlade om att den skulle vara till
för hans vänner som skulle kunna få tillgång till ”mer av Martin”. Ett annat
argument handlade om att tillföra element i livet som gör det mer spännan-
de.

Tekniken gör det inte bara lättare att leva, utan lite mer spännande. Och så en
så liten sak som min webbkamera tar fram en liten extra krydda i mitt liv.
(…)… en sådan liten sak som att jag kan titta på mig själv på Internet eller att

någon annan kan titta på mig, om en så liten sak gör mitt liv lite roligare då är
det värt det.

Under de två år som har passerat sedan Martin installerade sin webbkamera
har han successivt blivit alltmer omedveten om att den finns i rummet och
han tror inte att han påverkas särskilt mycket av dess närvaro.

Vissa dagar kunde jag helt glömma bort att jag hade kameran på, jag minns sär-

skilt en gång då jag fick ett meddelanden från en vän via ICQ där hon undrade
om min mat var god. Jag hade helt glömt bort att kameran var på och att hon
kunde se vad jag gjorde. Först blev jag lite fundersam, men när jag förstod vad
som hänt tycket jag mest det var lite roligt.

Martin tänker sig inte att han har förändrats nämnvärt av att hela tiden sy-
nas. Martin menar att han alltid har varit en social person som i de flesta
sammanhang både har synts och tagit plats och han menar att webbkameran
är ett uttryck för honom.

Intervjun med Martin kretsade en del kring så kallade varför-frågor. Det
blev naturligt för att inte bara höra argumenten exempelvis för anledningarna
till varför Martin valde att involvera en webbkamera i sitt liv, utan också för
att förstå dem. Exempelvis när vi diskuterade syftet med webbkameran sluta-
de det med att Martin uttryckte sig i termer av att det är ett inlärt beteende.

… det är någonting som jag har vant mig vid. Det kanske är lite grand som en
dålig liknelse men att någon som har vant sig vid att röka och sådana där saker.
Egentligen så är det inte gott och röka men efter ett tag så blir det ganska gott

ändå. Och likadant är det med webbkameran. Alltså i första hand så tyckte jag
att det var oerhört spännande, sedan då nu så tycker jag det är som bara… ja
men det är… varför inte?

I framtiden planerar Martin att lämna kollektivet och flytta till en egen lä-
genhet där han kan installera webbkameror på flera olika platser. Han skulle
gärna vilja skapa en situation som möjliggör för vänner att ”kolla läget dyg-
net runt” hemma hos honom. Dock återstår en del tekniska problem som
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måste hanteras först. Exempelvis måste han ta ställning till hur han skall
kunna fjärrstyra sina olika kameror utan att det skall vara alltför jobbigt att
sätta på eller stänga av dem.

4.5 Erfarenhetsdistanserat: Linnea och Martin

Ambitionen i vad som följer är att ta ett steg bortom de erfarenhetsnära be-
rättelserna om Linnea och Martin och i stället genomföra erfarenhetsdistan-
serade tolkningar. Inledningsvis fokuseras frågor om domesticering genom
virtualisering, för att därefter diskutera det vardagliga och det rutinmässiga i
berättelserna, samt det vardagligas konsekvenser för Martin och Linneas
tankar om tid och plats. Avslutningsvis fokuseras även identitetsskapande21.

Domesticering genom virtualisering

När människor inlemmar teknik i sina vardagliga aktiviteter har de i enlighet
med Lie och Sørensen (1996), genomgått en domesticeringsprocess. Proces-
sen är vanligtvis karaktäriserad av att någonting främmande tämjs och förs in
i våra vardagsliv. Dess motsats, att ta sig till tekniken, att skapa eller flytta
objekt eller aktiviteter från den fysiska världen till dess virtuella motsvarighet,
är vad Ågren (1998) refererar till som virtualisering.

I Linneas sätt att förhålla sig till digitala artefakter tycks flera teman beröra
just domesticering genom virtualisering. För det första verkar Linneas an-
vändning ske mellan och parallellt med olika andra aktiviteter i hennes var-
dag och på sätt och vis har hon därmed domesticerat artefakterna genom att
förflytta mer och mer av hennes vardagsliv till att associeras med dem.

Exempelvis har hennes sociala relationer i allt större utsträckning blivit
virtualiserade och hennes identitet är i stor utsträckning formad av hennes
användning. För Linnea verkar användning av datorer och Internet i det
närmaste vara en förutsättning för att bli inkluderad i hennes vänskapskrets
och det är fascinerande att se hur Linnea skiljer mellan människor som har
tillgång till datorer och Internet, respektive de som inte har det. Personer
med de rätta förutsättningarna har alltså större möjlighet att bli delaktiga i
hennes sociala liv och givet erfarenheter av att både befinna sig inom och
utom vänskapskretsen, bedöms hennes något lekfulla kommentar som
handlar om att de som saknar dator måste vara riktigt trevliga om de skall
fortsätta att vara hennes vänner, som inte fullt så verklighetsfrämmande.

I Linneas virtualiseringsprocess använder hon sig av flera tämligen ordinä-
ra tekniker så som ICQ, e-post och webbaserade chattar för att komma i

                                                  
21 Delar av den erfarenhetsdistanserade analysen av Linnea har genomförts tillsammans med
Anna Croon Fors och återfinns i artikeln ”From tool and media to life-world and being”
(Croon Fors och Nyberg 2002).
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kontakt med, etablera och underhålla relationer med människor.  I stället för
att lyfta telefonluren för att bestämma när och var hon skall möta sitt pro-
menadsällskap när hon är på väg ut för att rasta hunden, skickar Linnea ex-
empelvis ICQ-meddelanden för att stämma träff. Ett annat exempel är när
Linnea rastar hunden och möter människor som hon stannar och talar med
för att därefter besluta sig för att hålla kontakten med via Internet. Detta är
alla exempel på hur Linnea aktivt konstruerar sitt vardagsliv.

Även när vi studerar Martins sätt att förhålla sig till digitala artefakter,
tycks ett antal teman beröra domesticering genom virtualisering. Ett exempel
handlar om när Martin ibland väljer att arbeta hemifrån och med hjälp av
webbkameran skapar vad han benämner en ”virtuell arbetsplats”. Martin
anser att han tack vare webbkameran har goda möjligheter att delta i diskus-
sioner så väl som i den gemenskap en arbetsplats förhoppningsvis erbjuder,
trots att han befinner sig på en annan plats.

I enlighet med Ågrens (1998) terminologi kan man säga att Martin vid
sådana tillfällen omskapar sitt hem till arbetsplats, och vidare har han även
flyttat aktiviteter så som att utöva sin profession från den fysiska världen till
dess virtuella motsvarighet. Martin kan även sägas ha virtualiserat delar av sitt
identitetsskapande givet hur han förhåller sig till och använder sin webbka-
mera. Med detta åsyftas de möjligheter Martin har skapat med avseende på
att finnas, att vara sedd och att upplevas som den utåtriktade till skillnad från
att vara den tillbakadragne. Martin anser även att han erbjuder sina vänner
möjligheten att ta del av andra delar, eller ”mer av honom” än vad han utan
kameran skulle delge dem. Givet Martins sätt att ge datorn och webbkame-
ran denna centrala plats i sitt hem och även i sin vardag, har även Martin
domesticerat sina digitala artefakter i och med att mycket av hans vardagsliv
har förflyttats till att förknippas med dem. Precis som i fallet med Linnea har
tillika Martins sociala relationer blivit virtualiserade, med avseende på de
professionella och de privata.

Någonting som återkommer i de båda berättelserna, men kanske främst i
den om Linnea, är att samtidigt som stora delar av deras liv virtualiseras,
upplevs behovet av att göra distinktioner mellan det som inte virtualiseras
och det som virtualiseras.

I Martins fall handlar en viktig och ständigt aktuell distinktion om skill-
naden mellan den private och publike Martin och han funderar ganska ofta
över var gränsen går där emellan. På detta finner han inget enkelt svar, dock
känner han behovet av att ibland särskilja aktiviteter han ägnar sig åt genom
sina digitala artefakter och dess motsvarighet där artefakterna alltså inte är
iblandade.

I samma anda strävar Linnea efter att göra en gränsdragning med avseende
på att samtidigt som digitala artefakter uppfyller Linnea och upptar mycket
av hennes tid, tycker hon att det är viktigt påminna sig om andra saker som
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händer i livet så som att rasta hunden eller städa. Att göra denna distinktion
är alltså någonting som Linnea behöver påminna sig om samtidigt som hon
betonar dess vikt. Givet att det en viktig distinktion kan man rimligen tycka
att hon dock inte borde behöva påminna sig om att upprätthålla den.

En annan distinktion handlar om hur hon betraktar de sociala kontakter
som är skapade och upprätthållna via datorn och Internet och de som inte är
det. Enligt Linneas synsätt kan mycket av hennes användning relateras till
sociala aktiviteter, men dock är de sociala relationer hon skapar med hjälp av
sina digitala artefakter inte någonting som hon anser att hon kommer att
sakna den dag hon återgår till sitt arbete som sekreterare. Man kan absolut
fråga sig hur det är möjligt.

Även Ikonomidis Svedmark (2002) har nyttjat Ågrens (2001) begrepp
domesticering genom virtualisering. Ikonomidis Svedmark (ibid) har genom
sin studie av användning av digitala artefakter i hemmet och det privata, visat
på vikten av att beakta den motsatta rörelsen att ta sig till teknik, en rörelse
som alltså kan sägas vara omvänd i förhållande till hur bland andra Lie och
Sørensen (1996), Aune (1996) och Berg (1996) betraktar domesticering,
nämligen att ta teknik till sig. Vidare menar Ikonomidis Svedmark (2002) att
en viktig förutsättning för att människor skall kunna domesticera genom
virtualisering, är att de finner mening i att:

skapa, omskapa eller flytta existerande eller icke-existerande objekt eller aktivi-
teter från den fysiska världen till den virtuella (Ågren 1998, s 3).

Med erfarenhet av berättelserna av Linnea och Martin samt Ikonomidis
Svedmarks (2002) arbete, förefaller det inte möjligt att fullt ut kunna do-
mesticera digitala artefakter förrän vi även har tagit oss till tekniken, det vill
säga förrän vi har domesticerat genom virtualisering. För att detta skall vara
möjligt krävs dock att människor ser en mening och ett värde där i (ibid).

Begreppet domesticering genom virtualisering har i relation till Linnea och
Martin, bidragit till möjligheten att tydligare förstå den betydelse de har
tillskrivit sina respektive digitala artefakter och den plats i vardagen som de
därmed har givit dem. Gemensamt för studierna av exempelvis Linnea och
Martin samt studien av Ikonomidis Svedmark, är dess bidrag i form av idén
om att vi inte kan säga oss ha en hel förståelse av människors begagnande av
digitala artefakter förrän vi kan förstå människor som exempelvis Linnea och
Martin. Ågrens (2001) begrepp väcker många frågor. Exempelvis kan man
fråga sig om det finns människor som bara domesticerar digitala artefakter
och som (något överdrivet) ser sina artefakter mer som verktyg som är möjli-
ga att plocka upp, använda och lägga tillbaka i och med att uppgiften är
slutförd?

Frågan kompliceras ytterligare genom att beakta Ikonomidis Svedmarks
(2002) starka betoning på att människor måste se ett värde, en mening med
sina aktiviteter för att domesticering genom virtualisering skall vara möjlig.
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Idag förväntas vi uträtta fler och fler ärenden via Internet. Exempelvis ser
bankerna gärna att vi betalar våra räkningar via Internet, kommunen
genomför en del av sina för- och grundskoleenkätundersökningar via Inter-
net, och insändare till vissa tidskrifter är tillika bara möjliga att göra via en e-
postadress. Ytterligare frågetecken handlar om virtualisering i och med detta
sker mot vår vilja (förutsatt att vi till exempel gärna föredrar att gå till den
fysiska banken) eller om virtualisering alls kan ske mot någons vilja? Proces-
ser och aktiviteter omskapas, skapas och flyttas i och för sig till den virtuella
världen, men det är inte med säkerhet vi kan säga att alla människor därmed
även ser något värde i detta.

Det rutinbetonade vardagslivet

Genom berättelserna av Linnea och Martin har vi blivit varse om att de lever
tämligen rutinmässiga liv. Tillika har vi kunnat följa hur rutinerna förändras
och avvecklas, vanligtvis till följd av att någonting oförutsett inträffar och
vidare har vi genom Linnea och Martin även kunnat lära om det rutinmässi-
gas betydelse för deras upplevelse av tid. Vi skall nu titta närmare på de olika
begreppen rutin, tid och avbrott.

Rutiner utvecklas när samma sak utförs och upprepas dag efter dag, vecka
efter vecka eller månad efter månad, samt när de utförs på sätt som upplevs
ordnade och rutinmässiga (Wihlborg 2001). Vidare kan sägas att rutiner
bidrar till att vi skapar våra vanor, normer och regler, vilket i sin tur även
bidrar till ”en känsla av tillhörighet och identitet”. (Habib 2000. Fritt över-
satt av Nyberg).

Intresset för rutiner är sprunget ur Martin och Linneas sätt att uttrycka det
så kallade vardagliga som ibland, givet dess repetitiva natur, angränsar det
tråkiga. Exempelvis inleds och avslutas dagen ungefär på samma vis, dag efter
dag, vecka efter vecka. Bortsett från de egna erfarenheterna av mötena med
respondenterna har även studier av publicerad forskning om vardagsliv och
digitala artefakter, bidragit till förståelsen för att rutiner är någonting synner-
ligen typiskt för denna kontext (Wihlborg 2001, Åström 2001), samt även
att just datoranvändning betraktas som en i hög grad rutinbetonad aktivitet
(Lim 2006, Lally 2002, Habib 2000).

Rutinerna är dock för det mesta inte någonting vi själva reflekterar över,
det är endast i undantagsfall som de blir synliga för oss (Wihlborg 2001).
Exempelvis tänker vi inte närmare på hur vi gör när vi cyklar hem från job-
bet, snarare följer vi väl invanda mönster utan att reflektera i någon större
utsträckning över vad som sker. Får vi däremot i uppdrag att beskriva vår
färdväg för någon bekant som skall komma på besök, ja då blir det genast
svårare. Vi bryter härvid vid invanda rutiner och vi tvingas synliggöra dem.
Svårigheten beror enligt Ellegård och Wihlborg (2001) även på att förflytt-
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ningar i vardagen inte kräver den vaksamma iakttagelsen av omgivningen
som är nödvändig för att kunna uttrycka det implicita på tydigt sätt.

Även Frykman (1990) har uppmärksammat svårigheten med att göra det
implicita explicit, och menar att vi inte fullt ut har möjlighet att uttrycka och
begripliggöra hur vi ser på världen och våra liv eftersom det inte finns någon
neutral synvinkel från vilken vi kan betrakta och bedöma våra antaganden.
Detta beror på att vi alltid agerar inom ramen för vad våra antaganden med-
ger.

Förändringarna i de invanda rutinerna kan jämföras med vad Heidegger
(1962) benämner ”sammanbrott” eller vad Habib (2000) kallar ”kriser” eller
”krissituationer”. I Linneas berättelse skulle en kris eller ett sammanbrott
kunna liknas vid det tillfälle då hennes e-postadress inte fungerade tillfreds-
ställande under en tid, och då vi inte kunde komma i kontakt med varandra.
I Martins fall skulle det tillfälle då han glömde sin webbkamera på arbetsplat-
sen kunna utgöra ett exempel. Han blev i den situationen varse om betydel-
sen av att alltid ha webbkameran placerad i sitt hem och vikten av att exem-
pelvis vara sedd. Genom att skildra erfarenheter av Linnea och Martin och
deras respektive vardagliga rutiner med eller utan digitala artefakter har jag så
här långt diskuterat att och hur dessa rutiner kan uppmärksammas och för-
ändras i och med så kallade avbrott eller kriser.

Det vardagligas betydelse för tid och plats

Den användning som främst illustreras via berättelsen om Linnea men även
Martin, lyfter upp det ordinära och den vardagliga kontext i vilken de digitala
artefakterna verkar. Det vardagliga och möjligen även det tråkiga som up-
penbaras i berättelserna, är dock på samma gång synnerligen spännande. Via
Linneas erfarenheter får vi exempelvis följa en slags tidlöshet som är karaktä-
ristisk för just vardagliga aktiviteter. Att laga mat, äta, tvätta, städa eller sova
är centrala aktiviteter och någonting som vi gör varje dag, hela tiden. På
samma sätt kan vi se hur Linneas dator och mobiltelefon finner sin väg in
mellan och parallellt med de så kallade traditionellt vardagliga aktiviteterna.
Därmed framstår också hennes användning som konstant och pågående.

Genom Linneas berättelse kan vi också se att olika typer av användning
försiggår samtidigt – hon svarar på e-post, deltar i diskussionsfora, läser ny-
heter, söker information på Internet och så vidare. För att använda Linneas
egna ord skulle man kunna säga att hennes användning är ”överallt”.

Denna tidlöshet återfinns även i Martins berättelser där exempelvis webb-
kameran i stort sett alltid är igång, och användandet därav således blir både
konstant och pågående och man kan därtill säga att också Martins använd-
ning minst sagt är ”överallt”. För Martin har detta till slut blivit så självklart
att han inte ens förstår vad hans vän syftar på när hon frågar honom om
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maten smakar bra. Webbkameran har funnit sin plats i det vardagliga och
blivit möjligen både naturlig och någonting han tar för givet.

Den tidlöshet som Linnea och Martin uttrycker återfinns även i andra
studier. Exempelvis har Ward (2006) och Bakardijeva (2000) strävat efter att
uppskatta den mängd tid som Internet nyttjas i olika syften så som exempel-
vis underhållning eller arbete. I Bakardijevas (ibid) arbete ifrågasattes dock
detta av respondenterna givet svårigheter med att se meningen med skatt-
ningen. Bakardijeva (ibid) menade att olika aktiviteter överlappade och över-
gick i varandra, och att personerna som deltog i studien därmed hade svårt
att skilja dem åt.

Det här är också någonting som Linnea uttrycker vid återkommande till-
fällen. Just på grund av att allting flyter samman har hon svårt att uttrycka
vad hon gör eller hur länge. Svårigheten att uttrycka hur mycket tid man
ägnar sina digitala artefakter kan mycket väl ha att göra med den rutinmäs-
sighet som uttrycks avseende Martin och Linneas respektive datoranvänd-
ning. I och med att många aktiviteter är desamma dag efter dag, reflekterar
de inte över när de påbörjar, alternativt avslutar en aktivitet. Aktiviteterna
flyter även samman med andra göromål vilket ytterligare komplicerar skatt-
ningen av tid.

Vidare har de sätt på vilka Linnea och Martin beskriver sina vardagliga
aktiviteter mycket gemensamt med hur Ellegård och Wihlborg (2001) be-
skriver vardagen i så motto att dagens samtliga aktiviteter, under veckans alla
dagar hänger samman med varandra i tid, och där de respektive aktiviteterna
följer efter varandra och påverkar varandra (ibid). Det är således inte själv-
klart att frånskilja de sysselsättningar Linnea och Martin ägnar sig åt från
andra typer av vardagliga aktiviteter.

Tanken ligger i linje med bland andra Wellman och Haythornwaite
(2002) och Gripenbergs (2005) syn på internetaktiviteter och dess roll i livet
i övrigt. Gripenberg beskriver internetaktiviteter i termer av en ”… pågående
aktivitet…” (Gripenberg 2005, s 12. Fritt översatt av Nyberg) och som
kompletterar andra aktiviteter så som exempelvis sociala och kommunikativa
sådana. Enligt Gripenberg skiljer sig detta synsätt från hur internetaktiviteter
under lång tid har betraktats i vetenskapliga sammanhang, nämligen som
någonting tämligen avskilt människors liv i övrigt22.

Nära förbundenhet med det vardagliga, det självklara och det vi tar för gi-
vet har även den fysiska placeringen av de digitala artefakterna. Beroende på
var vi placerar dessa artefakter i våra hem kan man tänka sig att vi ger dem
olika betydelse (Selg 2002). Gemensamt för både Linnea och Martin är att
de placerar sina datorer centralt i deras respektive hem och de har således

                                                  
22 Under 2001 publicerades en specialutgåva av ”The American Behavioral Scientist” och detta
betraktar Gripenberg (2005) som det första tydliga försöket att addera internetaktivitet till det
dagliga livet.
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inget så kallat arbetsrum eller liknande där artefakterna ges plats. Vidare är
det möjligt att beroende på var datorn står placerad i en viss kontext, ges den
olika förutsättningar att bli till någonting självklart och delaktigt i det var-
dagliga, alternativt till dess motsats (eller någonting där emellan). Martin
tillskriver sin dator och webbkamera en stor betydelse och jämför den med
vikten av att få sova i sin säng eller att få gå på toaletten. Även Linnea anser
att det är viktigt med den centrala placeringen av datorn för att kunna röra
sig fritt i lägenheten och använda den på det sätt hon gör, in i, mellan och
samtidigt som övriga vardagliga göromål.

Datorns fysiska placering och dess betydelse har även diskuterats av Ward
(2006) och Habib (2000). Habib lyfter i sin analys av olika familjers dator-
användning, fram att det tydligt framgår att datorer i hem inte enbart är nära
relaterat till diskussioner om plats i egenskap av en resurs, platsen signalerar
även dess status.

Vi har sett att användningen av utrymmet runt datorn och i synnerhet hur syn-
lig datorn är för familjemedlemmar och besökare påverkar och reflekterar den
status som den attribueras. (Habib 2000, s 266. Fritt översatt av Nyberg.)

Habib (ibid) lyfter vidare fram att installationen av en dator dock ofta inne-
bär att objekt och aktiviteter måste maka på sig och skapa rum för datorn
och således kräver dessa objekt och aktiviteter nya utrymmen. I dessa situa-
tioner krävs förhandlingar som i sin tur ofta skapar spänningar och konflik-
ter.

Även Gripenberg (2005, 2002) fokuserar själva förhandlingssituationen när
det handlar om datorns fysiska placering, snarare än den finala placeringen
och dess eventuella betydenhet med avseende på betydelse och plats i det
vardagliga. Gripenberg menar exempelvis att den slutliga placeringen är ut-
fallet av en kombination av de behov som kan identifieras och var i hemmet
man kan ”offra den nödvändiga platsen” (Gripenberg 2002, s 8. Fritt över-
satt av Nyberg.)

Identitetsskapande

Mycket av det Linnea sysselsätter sig med kan tolkas som att det utgör en
strävan mot att skapa och upprätthålla en identitet. Genom att utföra ett
arbete tillgodoses delar av vad vi ser som våra basala behov och exempelvis
kan vi möta och samtala med människor som utmanar vårt intellekt på olika
vis. Genom att argumentera och diskutera lockas vi både till skratt till och
eftertanke likaväl som vi får känna oss behövda och uppskattade. Detta är
nödvändigheter som sammantaget hjälper oss att forma vår självbild. Vår
förståelse av oss själva är också baserad på hur vi uppfattar respons från andra
(Solomon 1983). Med andra ord kan man säga att våra arbeten är viktiga för
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oss med tanke på att delar av vår identitet faktiskt är relaterad till, och kon-
struerad därigenom.

När Linnea sjukskrevs kunde dessa behov inte längre tillgodoses på samma
sätt. Dock, givet att människors identitet inte är statiska utan föränderliga
beroende på vilken social kontext man befinner sig i (Mead 1967), och base-
rat på hur Linnea valde att inkorporera digitala artefakter i sitt liv, kan man
tänka sig att hon omskapade sin identitet. Med hjälp av den stora initiativri-
kedom hon besitter fann Linnea substitut i syfte att uppfylla viktiga behov
och exempelvis har hon via Internet och diverse diskussionsforum, mött,
interagerat och skapat bekantskaper med ett avsevärt antal människor. Även
genom att hjälpa olika personer som exempelvis potentiella återförsäljare till
den nätverkande organisationen, eller andra som vill lära sig hantera diverse
programvaror så som exempelvis ICQ, har Linnea skapat möjligheten att få
känna sig behövd.

Även i berättelsen om Martin finns inslag som handlar om hur han med
hjälp av sin dator och webbkamera både formar och upprätthåller bilden av
Martin som en utåtriktad person. Vikten av denna känsla är så stark att han
ibland upplever sig vara ”naken” utan sin webbkamera. Vidare är det intres-
sant att han anser sig kunna erbjuda mer av sig själv genom att vänner, släkt
och bekanta har möjlighet att betrakta Martin via en webbsida så länge som
webbkameran är påslagen.

Berättelsen om Martin har en del beröringspunkter med Habibs (2000)
erfarenheter av hur olika respondenter på varierande vis strävar efter status
och identitet. Habib lyfter fram två exempel där det första handlar om den
måttfulle användaren som tenderar att sträva efter att få ”vara som alla
andra” (Habib 2000, s 286. Fritt översatt av Nyberg.). Det andra exemplet
handlar om den mer intensive och passionerade användaren som i stället
strävar bort från det vanliga och mot det annorlunda. Möjligen skulle Martin
kunna beskrivas i termer av en passionerad användare givet hans sätt att söka
nya och spännande vägar för att synas och vara, samt för att därigenom även
forma sin identitet.

Som nämndes tidigare är andra människors syn på oss viktiga för vår syn
på oss själva. Frågan är hur Martin och Linnea påverkas av andra människors
åsikter om dem med tanke på att vi lär oss om vad som är både acceptabelt så
väl som oacceptabelt genom att betrakta och efterlikna andra människor
(Berger och Luckmann 1966). Främst när det gäller Linnea, har jag upp-
märksammat hur hon pendlar fram och tillbaka mellan en strävan att begrän-
sa de digitala artefakternas betydelse i livet, och dess motsats, det vill säga att
ta dem till sig och införliva dem i sitt liv gränslöst mycket.

Dock har jag många gånger funderat över om Linnea egentligen inte är
ganska nöjd med sina val, och om denna strävan mot någonting annat möjli-
gen har att göra med en strävan mot att bemöta andra människors reaktio-
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ner. Givet att många människor har åsikter om Linneas liv och leverne är
kanhända de ord Linnea nyttjar för att beskriva vad hon gör och vad datorn
är (en kontaktmaskin och ett verktyg) inte enbart ett resultat av ett begränsat
vokabulär, utan även av strävan mot att anpassa sig och göra vad som är så
kallat rätt, riktigt och normalt. Detta kan ses som ett yttre tryck som bidrar
till att vi anpassar oss, vilket emellertid inte behöver vara en följd av att per-
sonen i fråga ”samtycker med de regler och normer som det yttre trycket
representerar” (Skogh 2001, s. 132). Givet detta resonemang kan man tänka
sig att Linnea klär sin användning i ord hon bedömer vara vedertagna och
legitima. Få människor vill uppfattas som avvikande och märkliga och möjli-
gen där av den uttalade strävan att begränsa de digitala artefakternas inverkan
i hennes liv?

Sammanfattningsvis har detta kapitel så här långt visat på de erfarenhets-
nära berättelserna om Linnea och Martin, samt en erfarenhetsdistanserad
tolkning där av. I vad som följer avser jag ta ytterligare ett steg bortom det
erfarenhetsnära, och diskussionen om Linnea och Martin förs därmed i ter-
mer av strategier och förhållningssätt till digitala artefakter. Detta steg inne-
bär en något mer abstrakt tankekonstruktion.





Kapitel 5

En första ansats:
förhållningssätt och
handlingsstrategier

Kapitlet är ett första steg i strävan mot att undersöka människors förhåll-
ningssätt till digitala artefakter i vardagslivet. I vad som följer riktar jag fokus
mot två begrepp, människors handlingsstrategier och förhållningssätt till
digitala artefakter, och jag presenterar en grov och första beskrivning av min
förståelse av dem. Kapitlet innehåller även en första ansats till modell – den
grundläggande modellen – med vilken jag strävar efter att uttrycka relationen
mellan människors handlingsstrategier och förhållningssätt. Begreppen och
dess betydelse är sprungna ur mina erfarenheter från studierna av Linnea och
Martin, och jag betraktar dem som centrala för att kunna diskutera hur och
varför människor agerar så som vi gör tillsammans med digitala artefakter.

Kapitlet avslutas med en första reflektion över det metodologiska tillväga-
gångssättet, det vill säga ett begrundande över mina tidiga upplevelser av
studierna av Linnea och Martin, och dess avtryck på denna avhandling.
Detta kapitel behandlar således i tur och ordning, avhandlingens två syften.
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5.1 Handlingsstrategier

Handlingsstrategier för digitala artefakter betraktas här som de idéer vi ut-
vecklar om hur vi kan ta till oss, anpassa oss efter, eller begränsa digitala ar-
tefakter och dess betydelse i våra liv, och begreppet syftar till vad människor
faktiskt gör i olika situationer. I linje med Jacobsen och Thorsviks (1998)
definition av strategi, handlar det om vad vi önskar uppnå och hur vi går
tillväga för att åstadkomma det. Begreppet syftar således inte på varför, det
vill säga anledningar till att vi agerar så som vi gör.

I föregående kapitel kunde vi exempelvis läsa om hur Linnea använder sitt
ICQ-program för att stämma träff med sitt sällskap när hon skall bege sig ut
för att rasta hunden, och hur hon vrider upp volymen i datorns högtalare för
att hålla sig informerad om när hon får olika meddelanden sända till sig,
oberoende var hon befinner sig i lägenheten. Martin har i sin tur bestämt att
han skall rikta webbkameran åt olika håll i sitt hem beroende på vad han vill
visa upp av sig själv, eller vem av hans bekanta som är på besök. Han har
relativt tydliga idéer om när skall visa exempelvis skrivbordet, alternativt när
det inte är lämpligt. Detta är vad jag betraktar som olika handlingsstrategier
för digitala artefakter.

Strategierna verkar emellertid inte alltid vara så lätta att uttrycka och det
tycks som om Linnea och Martin ibland agerar utan att tänka på vad de gör
eller varför. Det förefaller även som om strategierna många gånger inte upp-
dagas förrän i själva samtalet med mig. Antagligen har detta att göra med att
strategierna för hur vi anser att vi skall, vill eller bör handla i olika samman-
hang ganska snart blir till rutiner och därmed faller i glömska. De blir natur-
liga, självklara, vardagliga och till någonting vi inte går omkring och reflekte-
rar över. Idén om att mycket av det vi gör i det vardagliga sker oreflekterat
och inte är någonting vi tänker eller talar om, uppmärksammas även av
Frykman (1990) som menar att det är svårt att skapa distans till görandet
eftersom vi hela tiden är engagerade där i. Möjligen är det inte förrän i detta
fall samtalet med forskaren – mig – som det naturliga plötsligt uppmärk-
sammas, vilket skulle kunna liknas vid en så kallad kris (Habib 2000). Krisen
gör det möjligt att börja uppmärksamma och verbalisera handlingsstrategier-
na.

Att vi agerar till synes relativt oreflekterat bör dock inte sammanblandas
med idén om att en handlingsstrategi från början, det vill säga vid själva ut-
formningen där av, var ogenomtänkt eller irrationell. Givet kontexten, en
miljö vi värnar starkt om (Habib 2000), är det föga troligt att vi agerar utan
någon tanke om varför vi gör så. Detta utesluter dock inte att vi fattar beslut
om handling på grunder som är tämligen lösa, det vill säga att vi skapar
handlingsstrategier baserade på vad som skulle kunna bedömas vara tvivelak-
tiga kunskaper om digitala artefakter och dess konsekvenser. Detta skall
emellertid inte tolkas som om det finns ett sätt som är rätt eller fel. Snarare
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kan man tänka sig att olika personer är mer eller mindre rustade för att be-
döma de olika artefakternas potential och konsekvenser och att man i stun-
den alltså fattar de beslut man bedömer vara adekvata.

5.2 Förhållningssätt

I vad som följer vill jag rikta uppmärksamheten mot det andra begrepp som
detta kapitel fokuserar, nämligen förhållningssätt till digitala artefakter. Till
skillnad från vad som precis beskrevs i termer av handlingsstrategier, betrak-
tar jag förhållningssätt som någonting mindre explicit, mer som en vägle-
dande princip för våra handlingsstrategier. Förhållningssätten visar varför vi
agerar så som vi gör, och kan exempelvis handla om motiv så som datorer är
bra, alternativt någonting i stil med det kan i längden inte komma någonting
gott ut av att vi datoriserar i den utsträckning vi gör idag. Dessa vägledande
principer eller motiv, påverkar i sin tur hur vi agerar. Medan handlingsstrate-
gierna uttrycker vad vi gör, hur vi agerar, uttrycker förhållningssätten varför
vi gör så som vi gör. Det handlar om en slags grundläggande inställning till
de digitala artefakternas potential och vara eller icke vara. Möjligen skulle
Linnea och Martin kunna sägas ha ett positivt förhållningssätt till sina arte-
fakter, präglat av viljan att ta till sig dem på olika sätt, ge dem utrymme och
betydelse i sina hem och liv.

För att ge några exempel på olika förhållningssätts ytterligheter kan näm-
nas att människor kan ha en uttalat positiv och optimistisk tilltro i likhet
med Lie och Sørensens (1996) kategorisering där teknik ses som en hjälte. I
denna kategorisering såväl som i Klings (1994) teknologiska utopi, refererar
författarna till studier där användning av teknik spelar en viktig roll i ska-
pandet av en utopisk social vision, och där livet berikas därigenom. Den
andra ytterligheten handlar om att betrakta teknik som en näst intill otämj-
bar vilde (Lie & Sørensen 1996), eller som roten till skapandet av en dystopi
(anti-utopi med Klings terminologi). Den dystopiska tanken handlar om att
teknik betraktas som skapare och pådrivare av ett destruktivt och miserabelt
samhälle (Kling 1994). Formuleringen vilde antyder i sin tur något om våra
möjligheter att själva påverka utvecklingen, och givet en sådan tolkning av
begreppet vilde, finns beröringspunkter med mer en mer teknikdriven syn på
handlingar där människor betraktas som mer passiva mottagare av teknik
(Gripenberg 2005).

5.3 En grundläggande modell

Så här långt har jag visat på min tidiga förståelse av begreppen handlings-
strategi och förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. I vad som följer
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avser jag att diskutera relationen mellan begreppen, samt även att uttrycka
den i en grundläggande modell (figur 1).

Genom att ta del av Linnea och Martin och deras sätt att omge sig med
och involvera artefakterna i sina vardagsliv, är det möjligt att tänka sig att de
ser positivt på digitala artefakter och användning därav. Detta ligger (något
förenklat) i linje med förhållningssättet att betrakta digitala artefakter som
hjältar eller som bidragande till att skapa rika liv och ett harmoniskt samhäl-
le. Givet Martin och Linneas positiva inställning utvecklas handlingsstrategi-
er som tillåter en slags användning som innebär att de tar till sig digitala
artefakter och nyttjar dem relativt fritt, och artefakterna blir en del av deras
vardag samt finner sin väg in i, och mellan övriga vardagliga aktiviteter. Med
tiden och i takt med att handlingsstrategierna blir till en naturlig och ore-
flekterad del av vardagen, skapas de rutiner som exempelvis finns beskrivna i
berättelsen om Linnea och en vanlig dag.

Detta resonemang uttrycks i figur 1 genom riktningen från förhållnings-
sätt till handlingsstrategier. När det handlar om relationen mellan männi-
skors förhållningssätt och de strategier för handling som utvecklas, är det
med andra ord möjligt att tänka sig att förändringar i människors förhåll-
ningssätt så småningom skapar förändrade handlingsstrategier.

Figur 1: Relationen mellan förhållningssätt till, och handlingsstrategier för di-
gitala artefakter.

Förhållningssätt

Digitala artefakter

Handlingsstrategier
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Det är även möjligt att röra sig i den motsatta riktningen i modellen, det vill
säga att fundera över om människors förändrade handlingsstrategier också
kan påverka och skapa förändringar vad gäller deras förhållningssätt.

Emellertid är det är svårt att tänka sig att en handlingsstrategi, givet att
den har blivit till en rutin, skulle kunna förändras utan att detta föregås av
någon form av avbrott, det vill säga att vi upplever behovet av en förändring
av något slag och att vi därmed uppmärksammar våra rutiner och möjligen
också förändrar våra handlingsstrategier. Det skulle med andra ord vara möj-
ligt att tänka sig att Linnea kan bryta de rutiner hon idag lever efter genom
att hon exempelvis blir alltför missnöjd med de kontakter hon skapar via
”Vildawebben” och att hon därmed finner viss besvikelse över sin ”kontakt-
maskin”. Det är även möjligt att fysiska åkommor i form av de axelskador
hon nämner skulle tillta, och varpå hon tvingas förändra sin tillvaro. Detta är
två exempel på olika typer av avbrott som skulle kunna tvinga fram förändra-
de handlingsstrategier. Detta skulle även kunna innebära att Linnea börjar
synliggöra och kanske också ifrågasätta de idéer som låg till grund för hennes
rutiner.

Modellen är grundläggande men för den skull inte okomplicerad. Den har
potential att väcka många tankar om handlingsstrategier, förhållningssätt och
relationen där emellan. Dess till synes enkelhet skall heller inte förväxlas med
tanken på att vi har fångat och förstått vad som försiggår, hur relationen
mellan förhållningssätt och handlingsstrategier ser ur och kan beskrivas. Ge-
nom att kommunicera med modellen och ställa frågor med den som under-
lag, kan något av den komplexitet illustreras som dessa begrepp och dess
relationer är behäftade med. Är det exempelvis möjligt att tänka sig att någon
av pilarna är kraftigare än den andra och vad skulle det i så fall kunna indike-
ra? Man kan även fråga sig om någon av pilarna eventuellt har lättare att nå
fram, och i så fall vilken och varför. Detta är några exempel på frågor som är
möjliga att ställa till modellen, men som jag dock inte avser utreda i detta
kapitel23.

Sammanfattningsvis visar kapitlet en grov och första bild av min förståelse
för vad en handlingsstrategi för digitala artefakter är och vad som är typiskt
för en sådan, exempelvis med avseende på hur den skapas, upprätthålls och
förändras. Bland annat har detta visat att strategierna inte självklart tycks
enkla att uttrycka och att detta kan vara en konsekvens av att handlingsstra-
tegier inte är någonting vi går omkring och ägnar tid åt att fundera över. Det
är även möjligt att vi många gånger är ovana att sätta ord på hur vi tänker
om, och brukar våra digitala artefakter.

                                                  
23 Även om frågorna inte ges mer utrymme just i denna del, kan nämnas att de har färgat den
efterföljande studien av de professionella. Frågorna lyfts åter upp till diskussion i kapitel 7,
Modellen: mot en ökad precision.
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Vidare har detta kapitel lyft fram att svårigheten att sätta ord på detta inte
bör likställas med att de med nödvändighet är ogenomtänkta eller omedvet-
na. Vid själva formandet av en handlingsstrategi är den antagligen både ge-
nomtänkt och betraktad som adekvat. Någonting annat som kan bidra till
svårigheten att uttrycka våra handlingsstrategier är att när vi ombeds redogö-
ra för dem i mötet med forskaren, är det möjligt att man upptäcker att man
inte förstår varför man egentligen agerar som man gör. Detta kan vara en
konsekvens av att vår syn på de digitala artefakterna och deras plats i våra liv
förändras samtidigt som våra handlingar är desamma. Detta kan ha sin för-
klaring i att handlingsstrategierna är rutinbetonade, att vi med tiden agerar
och gör utan att reflektera över att, eller varför så sker.

Kapitlet visar även min tidiga förståelse för människors förhållningssätt till
digitala artefakter. Förhållningssätten har beskrivits i termer av en vägledande
princip, en grundläggande inställning till vad vi har att göra med och även
som någonting tämligen diffust som vägleder oss i våra handlingar.

Begreppen handlingsstrategi, förhållningssätt och dess relation har även
uttryckts i en grundläggande modell. När det gäller både begreppen, såväl
som dess relation till varandra, återstår en hel del arbete. Det återstår bland
annat arbete med att förfina och pröva modellen, alternativt att finna andra
vägar och begrepp att samtala om människors förhållningssätt till digitala
artefakter i vardagen. Kapitlet bör ses som ett första och tämligen grovt för-
sök att med erfarenhet av studierna av Linnea och Martin, undersöka männi-
skors förhållningssätt till digitala artefakter, hur de tar form och hur de for-
mar hur vi använder artefakterna i vardagen24.

Kapitlet kommer nu att skifta fokus och i stället rikta uppmärksamheten
mot avhandlingens andra syfte, det vill säga, utforskandet av metodologiska
tillvägagångssätt som kan bidra till att skapa förståelse för frågor om männi-
skors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. I vad som följer visar
jag en första reflektion över detta arbete.

5.4 En första metodologisk reflektion

Vardagslivsforskningens ambition ligger inom ett sådant förtrogenhetsområde,
vilket gör det till en utmaning att utveckla metoder för det och pröva sig fram.
(Ellegård och Wihlborg 2001, s 16)

Att samtala med människor om deras tankar om och användning av digitala
artefakter i vardagen visade sig ganska snart vara en långt större utmaning än
vad jag först hade trott! Ett exempel är just Linnea som försökte sätta ord på
hur hon såg på sin dator och som till slut valde orden ”kontaktmaskin” och
”verktyg”. Efter att ha tillbringat en del tid tillsammans med Linnea upplev-
                                                  
24 I kapitel 7 och 9 sker en andra, respektive tredje ansats att förfina modellen och utveckla
begreppen såväl som vår förståelse.
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des först beskrivningen som relativt överraskande. I min strävan att förstå
anledningarna till hennes val av metaforer nöjde jag mig inte enbart med att
förklara det som ett resultat av den så kallade intervjuareffekten (Halvorsen
1992), det vill säga en misstanke om att delges sådant som respondenten
förväntar sig att forskaren vill höra25.

En annan möjlig förklaring handlade om utmaningen med att beskriva
någonting som delvis skiljer sig från de relativt väl utbredda föreställningar
som existerar i detta fall, vad en dator är och hur man förväntas använda,
tänka och tycka om den. En ytterligare möjlig förklaring handlade om att de
frågor som behandlades berörde sådant som människor inte är vana att fun-
dera över, och i sina försök att beskriva vad som pågick, tog respondenten
hjälp av de begrepp som fanns att tillgå – oavsett huruvida de var rätt- eller
missvisande. Denna första erfarenhet innebar en ökad medvetenhet om hur
svårt det kan vara att tala om digitala artefakter. Medvetenheten inbegrep
även idén om att vi möjligen inte besitter ett vokabulär som stödjer oss till-
fyllest vid sådana samtal. Slutligen bar jag även med mig en ökad lyhördhet
inför kontexten som potentiellt bidrag med avseende på svårigheten att sam-
tala om de digitala artefakterna.

En annan tidig upplevelse handlade om utmaningen att förhålla sig öppen
och lyhörd vid möten med människor vars förhållningssätt till digitala arte-
fakter skiljde sig från de egna. I dessa situationer handlade strävan om att
förstå vad dessa skiljaktigheter kunde tänkas bottna i, och genom att (försö-
ka) sätta de egna idéerna och åsikterna åt sidan var ambitionen att (försöka)
leva sig in i respondentens situation. Detta kan liknas vid vad Alvesson och
Sköldberg (1994) uttrycker i termer av empati, vilket beskrivs som ett sätt att
tänka sig in i respondentens situation och därmed kunna skapa förståelse för
innebörden i dennes handlingar. Detta bygger på en idé om att en individs
psyke inte är möjligt att tränga igenom och undersöka för en annan individ
som försöker analysera utifrån.

… endast en ”igenkännande” intuition kan till fullo tillägna sig en annan män-
niskas mentala universum …(Alvesson & Sköldberg 1994, s 117)

Vidare menar Alvesson och Sköldberg (ibid) att denna empati även kan
kompletteras med hjälp av forskaren, tillika uttolkarens kunskapsmänd, och
att det därmed är möjligt att förstå respondenten bättre än vad denna själv
har gjort.

Gemensamt för dessa första upplevelser är att de handlar om svårigheter
relaterade till att förstå vilka vardagslivsaktiviteter som kan och bör uppmärk-

                                                  
25 Givet den bild hon hade skapat och förmedlat till mig genom sina berättelser, ansåg jag
alltså att de metaforer hon använde sig av för att beskriva sin dator inte var helt övertygande.
Metaforerna var dock en förutsättning för att jag överhuvudtaget skulle kunna förstå att våra
uppfattningar skiljde sig åt, samt även utveckla idéer om på vilka vis.
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sammas samt hur detta skall gå till. Dessa frågor problematiseras även av
Ellegård och Wihlborg (2001) som menar att det är mycket svårt att som
forskare skapa en förståelse för det som ligger bakom ett uttalande av någon
vars vardagsliv fokuseras. Förklaringen handlar om att

… det finns sådant som är så självklart för dem att de inte talar om det och som
vi som forskare inte förstår att fråga om – för att det är lika självklart för oss!
(Ellegård & Wihlborg 2001, s 15)

Inom etnologin har man utvecklat sätt för att hantera detta genom en strävan
mot att studera människor vars vardagsliv skiljer sig åt från forskarens (Ehn &
Klein 1994). I och med detta antas forskaren vara bättre rustad att fånga, och
kanske till och med ställa frågor om det som är svårt att klart och tydligt
uttrycka. Även om både Linnea och Martin och deras respektive vardagsliv i
många avseenden kan sägas skilja sig från mitt, var det trots detta många
gånger en stor utmaning att förstå deras berättelser. Ur dessa erfarenheter
växte successivt idén om vikten av att skapa en relation och en närhet till
respondenten, och att på så vis skapa bättre förutsättningar att förstå det
berättade .

I detta inledande skede där jag successivt blev alltmer medveten om utma-
ningen med studier av digitala artefakter i kombination med hemmet och det
privata, fann jag även viss inspiration och vägledning i Widerbergs bok
”Kunskapens kön” (1995), där författarinnan bland annat avhandlar hur
företeelser i världen ständigt reproduceras på grund av att de tas för givna
och att vi därmed betraktar dem som någonting naturligt. Således är det
viktigt att fokus får vila just på det naturliga för att kunna granska och förstå
hur vi deltar i reproduktioner. Widerberg diskuterar även att det naturliga
endast kan uppmärksammas genom att forskaren bryter mot existerande
normer.

Men det vanliga, det normala ser vi först då vi bryter häremot, bryter mot nor-
merna, och det är sålunda dessa brott som kan bli nyckeln till en förståelse av
det naturliga… (Widerberg 1995, s. 125)

Därtill menar Widerberg, utgör också det språk som nyttjas ett hinder. Ut-
maningen handlar inte om det faktum att vi inte talar om det naturliga, sna-
rare är dilemmat att vi använder ett annat språk när vi talar om det. Wider-
berg argumenterar för att ett sätt att skapa förståelse för det naturliga är att
bryta igenom de lingvistiska barriärerna.

Vilka företeelser var det då som jag riskerade att ta för givna och som där-
med skulle innebära att jag eventuellt skulle få svårt att se det naturliga? Gi-
vet min tolkning av Widerbergs (ibid) resonemang, skulle jag exempelvis ha
kunnat lyssna på Linneas berättelse om den tid hon spenderade framför sin
dator, hur andra göromål och måsten glömdes bort på grund av att hon upp-
slukades av det hon ägnade sig åt och så vidare. På basis av detta skulle jag
exempelvis kunna slå fast att Linnea var en så kallad datorberoende person,
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och givet detta skulle jag möjligen kanske gå miste om den mening Linnea
tillskrev sin dator och användning. Jag skulle därmed nöja mig med min
tidiga förståelse och alltså inte investera de nödvändiga resurserna för att
ställa de frågor som krävdes för att fånga det naturliga, alternativt att pro-
blematisera huruvida det naturliga var någonting annat än den förståelsen av
det naturliga jag först nöjde mig med.

Widerberg anser även att det språk som talas och skrivs står i vägen för det
naturliga (ibid), och i detta fall skulle det kunna innebära att Linnea nyttjade
det vokabulär hon hade formats att använda via de föreställningar om vad
som är vedertaget användning av digitala artefakter. Min erfarenhet av Lin-
nea, Martin och bland andra Widerbergs (ibid) arbete, handlar om vikten av
att man i egenskap av forskare vågar och tar sig tid att stanna upp och lyssna
till, och undersöka den skepsis, fascination, överraskning et cetera som man
upplever. Det handlar om ett ständigt pågående ifrågasättande. Mitt ifråga-
sättande tog sig uttryck i en önskan att Linnea skulle föra dagbok. Emellertid
finns behovet av att tillägga att det är en sak att vrida och vända på den här
typen av resonemang i teorin, att i praktiken verkligen pröva att fånga det
naturliga och att bryta språkbarriärer – det är en långt större utmaning.





Kapitel 6

En andra studie:
de professionella

Inspirationen och förhistorien till detta kapitel har att göra med de kom-
mentarer som under årens lopp har fällts om främst Linnea angående hennes
sätt att använda och omge sig med digitala artefakter. Reaktionerna har
många gånger fokuserat den tid hon ägnar sin dator, den betydelse hon har
tilldelat den, hur Linnea hanterar sina sociala relationer och inte så sällan har
begreppet datorberoende dykt upp. Det tycks ligga nära till hands att vilja
förklara och förstå henne genom den typen av benämningar.

Vidare har det många gånger antytts att Linnea agerar så som hon gör ef-
tersom hon helt enkelt inte förstår bättre, att hon inte känner till konsekven-
serna av den tillvaro hon har format. Kommentarerna har bidragit till ett
intresse att föra diskussioner med människor som rimligen borde vara något
bättre kvalificerade att förstå och förutse konsekvenserna av sina handlingar,
samt även vara relativt väl rustade att verbalisera sina upplevelser. Med an-
ledning av detta fattade jag ett beslut om att tala med personer som jag i
detta kapitel väljer att benämna professionella, det vill säga personer som
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forskar om digitala artefakter och dess konsekvenser för människor i olika
sammanhang26.

Kapitlet skiljer sig emellertid en del åt jämfört med den tidigare studien
om Linnea och Martin. Medan den föregående bygger på upprepade möten
och samtal under flera års tid, är studien av de professionella baserad på ett
eller ett par intervjutillfällen för de olika respondenterna. Följaktligen är
möjligheterna att ge rika beskrivningar av personerna, deras berättelser och
vardagsliv, tämligen begränsade. Jag återkommer med en diskussion om vad
detta innebär för mina möjligheter att utforska människors förhållningssätt
till digitala artefakter i vardagslivet27.

6.1 Utgångspunkter

I detta kapitel diskuterar jag hur människor anpassar, tar till sig eller oppone-
rar sig mot digitala artefakters betydelse i termer av strategier för digitala ar-
tefakter. Strategier betraktas som mer eller mindre sofistikerade idéer om hur
vi arrangerar en tillvaro, använder, införlivar eller lever med digitala artefak-
ter. Antagandet att människor utvecklar strategier är bland annat baserat på
erfarenheterna av Linnea och Martin och hur de på olika vis och förhållande-
vis aktivt agerar i syfte att forma en tillvaro med hjälp av exempelvis en dator,
mobiltelefon eller webbkamera.

Idén om människors strategier är även sprungen ur domesticeringsforsk-
ning som på olika sätt diskuterar hur individer och hushåll utvecklar strategi-
er för att kontrollera teknik både med avseende att kontrollera egen och
andras användning samt även var tekniken skall placeras. I sin tur relateras
detta till vilken typ av liv och identitet som människor strävar efter, och be-
sluten ligger även till grund för tankar om hur digitala artefakter skall använ-
das och hur man skall ta dem till sig (Haddon 2007, Ward 2006). Enligt
min tolkning sker dessa diskussioner dock inte med fokus på strategierna i sig,
det vill säga exempelvis hur de utvecklas, upprätthålls eller avvecklas, alterna-
tivt dess relation till människors förhållningssätt. Snarare förekommer be-
greppet mer i förbigående i samband med beskrivningar av exempelvis män-
niskors arrangemang av artefakters plats i hemmet.

Med kapitlet strävar jag inte enbart efter att undersöka hur människor
agerar i olika situationer i termer av handlingsstrategier för digitala artefakter,
utan det avser även fördjupa föregående kapitels diskussion angående hur
strategierna formas, vad det är som påverkar människors beslut om handling,

                                                  
26 Den studie som detta kapitel är uppbyggt kring genomfördes under 2003 tillsammans med
Rikard Harr, och presenterades vid konferensen AoIR´4 i Toronto, Kanada. Kapitlet är en
omarbetad och utvecklad version av det ursprungliga konferensbidraget ”With or Without IT?
An Exploration of Strategies for IT-use in Everyday Life”.
27 Se kapitel 10.
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det vill säga människors förhållningssätt. Det ligger nära till hands att tänka
sig att svaret är beroende av huruvida vi i grunden uppfattar digitala artefak-
ter som någonting positivt eller negativt, exempelvis som bidragande till ett
en utopi eller dystopi (Kling 1996), eller kanske som någonting inom eller
utom vår kontroll (Lie & Sørensen 1996). Till grund för en sådan uppfatt-
ning vilar våra tidigare erfarenheter av olika typer av digitala artefakter och
den kunskap vi på olika vis har tillgodogjort oss under årens lopp. Exempel-
vis har många människor genom sina arbetslivserfarenheter kommit i kontakt
med både stationära såväl som bärbara datorer, och lägg därtill mängden av
olika typer av programvaror som bidrar till att dessa artefakter kan fylla olika
funktioner. Erfarenheterna har på olika sätt bidragit till att vi har tillägnat oss
kunskap om de olika artefakterna, vilket i sin tur medverkar till att forma
våra handlingar.

Ambitionen är att detta kapitel skall utgöra ett steg på vägen mot att nyan-
sera förståelsen för relationen mellan vad vi gör och varför, mellan våra
handlingsstrategier och förhållningssätt till digitala artefakter. Bakom denna
fråga vilar antagandet att när människor begagnar digitala artefakter i de mer
privata delarna av sina vardagsliv blir denna fråga särskilt komplicerad. Eller
kanske snarare, frågor om hur och varför människor agerar på ett visst vis i
dessa sammanhang upplevs som komplicerade och i avsaknad av tydliga svar
delvis på grund av att de ännu inte har ställts tillräckligt många gånger. Vår
kunskap om vad som sker när digitala artefakter tar plats i de mer privata
delarna av våra vardagsliv är i behov av att utvecklas och nyanseras.

För att arbeta med dessa frågor fokuserar detta kapitel så kallade gräns-
överskridande digitala artefakter så som mobiltelefoner och datorer. Med
begreppet gränsöverskridande avses artefakters möjligheter att förflytta sig
inom och mellan olika kontexter, i detta fall hemmet och arbetsplatsen28.
Gränsöverskridande artefakter bidrar till att förändra den en gång tämligen
tydliga distinktionen mellan hem och arbete genom de möjligheter som
medges att uträtta arbetsrelaterade göromål från hemmet, så väl som det
motsatta, att utföra privata ärenden från arbetsplatsen (Ward 2006, Cum-
mings & Kraut 2002, Frissen & Punie 2001, Habib & Cornford 1996).

Förändringen innebär dock inte enbart möjligheter i form av att exempelvis
läsa arbetsrelaterad e-post från köksbordet eller på vägen mellan jobbet,
hemmet eller konsumbutiken. Det medför även utmaningar relaterade till
hur de digitala artefakterna skall hanteras. I vilken utsträckning skall vi ex-
empelvis låta de två miljöerna och de olika rollerna i egenskap av privatper-
son och professionell mötas? Vidare, beroende på de svar vi ger, vilka blir
konsekvenserna? Kapitlet bygger även på antagandet att människor har möj-
                                                  
28 I linje med Ellegård och Wihlborgs syn på begreppet ”gränsöverskridande” avses här arte-
fakter som är bidragande till ”fenomen som har att göra med att invanda gränser överskrids,
och eventuellt ersätts av nya” (Ellegård & Wihlborg 2001, s 6).
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ligheten att själva söka och skapa sina svar på denna typ av frågor, det vill
säga att vidta olika åtgärder för att arrangera en fungerande tillvaro med eller
utan sina artefakter.

6.2 Datainsamling och analys: de professionella

I arbetet med att utforska dessa frågor följs fem forskare, deras sätt att använ-
da och utveckla strategier för sina mobiltelefoner och datorer i strävan att
överbrygga, alternativt upprätthålla distinktionen mellan kontexterna arbete
och hem. Mötet mellan de två kontexterna är intressant givet deras olikheter
avseende vad som förväntas av oss på det ena eller andra stället, vilka driv-
krafterna för de respektive miljöerna är, samt vad våra olika roller innebär.
Hemmet beskrivs ofta som en trygg hamn i en hjärtlös värld, en plats för det
privata, för familjelivet och för avkoppling (se exempelvis Frissen & Punie
2001, Habib 2000). Kontexten är fylld med normer, värderingar och rutiner
som många människor antagligen strävar efter att värna om. När denna be-
tydelsefulla miljö utmanas, påverkas och förändras i och exempelvis med
mötet mellan arbete och privatliv, skapas idéer om hur detta skall gå till.
Kontextmötet är av vikt att studera givet denna avhandlings strävan mot att
skapa förståelse för människors förhållningssätt för digitala artefakter i var-
dagslivet.

I denna avhandlings inledning står att läsa en av mina utgångspunkter
handlar om valet att stå med fötterna i de mer privata delarna av människors
vardagsliv. På sätt och vis kan tyckas att denna studie avviker något från den-
na initiala idé givet att intervjuerna av praktiska skäl utfördes på responden-
ternas arbetsplats. Jag menar att platsen för en intervju får konsekvenser för
det samtal som förs, och i detta fall skulle det kunna innebära att fokus i
huvudsak vilar på arbetsrelaterade erfarenheter. Trots denna tänkbara konse-
kvens, går strävan trots allt i linje med detta avhandlingsarbetes övergripande
idéer. Möjligheten att hantera privata ärenden på arbetet likaväl som det
omvända, gör att våra upplevelser av de mer privata delarna av människors
vardagsliv är möjliga att skönja i såväl erfarenheter från arbete som från hem.

Kapitlet bygger på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med två kvin-
nor och tre män som under våren 2003 ombads berätta om sina erfarenheter
av digitala artefakter. Intervjuerna pågick i mellan femtio minuter och en och
en halv timme varpå ljudupptagningen transkriberades. Ett kriterium för att
delta i studien var att ha tillgång till dator på sin arbetsplats och detta var
givet respondenternas profession en självklarhet. Att ha tillgång till en dator i
sitt hem var dock inte något krav. Av intresse var även människors beslut
opponera sig mot digitala artefakter, och således vore val som kretsade kring
begränsningar av olika slag likaså av intresse. Det visade sig dock att samtliga
fem respondenter både hade tillgång till dator och Internet i sina hem. Vida-
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re var tillgång till en mobiltelefon inget kriterium för att få delta i studien,
men även i detta fall visade det sig att alla fem hade tillgång till var sin mo-
biltelefon. Avslutningsvis kan nämnas att samtliga fem också hade tillgång till
var sin stationär telefon på arbetsplatsen.

De erfarenhetsnära analyserna innehåller citat och erfarenheter från bland
andra Hans, en ung man som närmar sig 30 år och som har arbetat som
vikarie på universitetet i två års tid. Vi möter även Sara som precis som Hans,
närmar sig trettioårsåldern. Sara har arbetat som vikarie på universitetet i tre
års tid. Sara har även intervjuats vid ett senare tillfälle. Vad gäller denna
uppföljande intervju har jag emellertid valt att inte inkludera den i detta
kapitel. Intervjun utgör i stället en del av grunden till de metodrelaterade
diskussionerna i kapitel 10. David har precis passerat 30 år, och har varit
anställd vid universitetet i fem år. Detta är samme David som fick inleda
detta avhandlingsarbete. Just detta kapitel sex baseras emellertid på en tidiga-
re intervju, det vill säga en som genomfördes ett år innan den som finns åter-
given i avhandlingens inledning. Vi möter även Johan som närmar sig fyrtio-
årsåldern och som har arbetat vid universitetet i åtta år. Vi möter slutligen
också Linda som även hon, närmar sig fyrtioårsdagen och som har arbetat
som vikarie vid universitetet i två år.

Avseende själva arbetsplatsen karaktäriserades den vid tillfället för studien,
av ett visst mått av frihet i fråga om arbetstider. Den informella policyn ut-
märktes även bland annat av frihet under eget ansvar. Så länge arbetsuppgif-
terna utfördes, avgjorde den anställde själv till viss del var arbetet skulle utfö-
ras. Av detta följer att en kollegas kontor kunde stå tomt ett par dagar utan
att kollegan i första hand antogs vara frånvarande på grund av sjukdom eller
liknande. Snarare var det alltså mer troligt att arbete utfördes på annan plats
än själva kontoret.

Analysen genomfördes i två steg och följer strukturen av en erfarenhetsnä-
ra respektive erfarenhetsdistanserad tolkning (Geertz 1979). Jämfört med de
föregående studierna av Linnea och Martin, hålls de två tolkningsnivåerna
emellertid inte fullt lika tydligt separerade i detta kapitel. Det erfarenhetsnära
har i framförallt den följande sektionen, blandats med en mer erfarenhetsdi-
stanserad tolkning. Min ambition har varit att trots allt vara så tydlig som
möjligt med vilken nivå tolkningen avser.

Vidare genomfördes erfarenhetsdistanserade tolkningen först tre år senare i
och med att intresset att bearbeta dessa intervjuer återigen väcktes samt att
jag då hade tillägnat mig mer kännedom om de teoretiska ramverk som jag
ansåg intressant att diskutera. Möjligen var ändå den främsta anledningen de
uppföljande intervjuer som genomfördes med två av personerna (Sara och
David) tre, respektive ett och två år efter det första intervjutillfället. Uppfölj-
ningen gav mig anledning att på nytt syna de första intervjuerna samt förstå-
elsen där av.
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6.3 Erfarenhetsnära: digitala artefakter, hem och arbete

Baserat på erfarenheterna av de fem intervjuerna verkar det som om respon-
denterna skiljer sig avsevärt åt när de gäller de strategier som utvecklas och
följs. Bilden upplevs som splittrad och idéerna om vad som möjligen förenar
dem känns inte självklara. Inledningsvis presenterades antagandet om hur
människor agerar givet att hemmets traditionella betydelse och innehåll ut-
manas och förändras. Antagandet handlar om att vi utvecklar strategier i syfte
om att värna om denna miljö och dess värden.

Att värna om handlar inte om tron på att människor inte vill ta till sig nå-
gonting nytt eller på något vis skapa förändring, det handlar snarare om att,
och till vilken grad man själv och aktivt vill vara med och påverka vad som
skall ske. Resonemanget medför att människor utvecklar olika former av
strategier för att kontrollera och besluta om, och i så fall på vilka vis, digitala
artefakter skall ges plats och betydelse i det privata. Likaså gäller det omvän-
da, att respondenterna i detta fall skulle utveckla idéer om hur det privata
tillåts förändras genom att på olika sätt finna plats i vad som traditionellt
upplevs som arbetskontexter. I vad som följer fokuseras hur respondenterna
agerar med utgångspunkt i huruvida de verkar känna behovet av tydliga
strategier för att särskilja de två kontexterna.

Ett första exempel på en person som inte verkar känna något särskilt be-
hov av att tydligt hålla isär det privata och det professionella genom sin an-
vändning av mobiltelefonen och datorn är David. Till exempel skapar han en
koppling mellan sin arbetsrelaterade e-post och sin mobiltelefon, vilket gör
det möjligt att arbeta hemma och hantera privata ärenden på arbetsplatsen.
David använder inte heller olika e-postadresser beroende på huruvida han
agerar privat eller i tjänsten, eftersom han anser att det upplevs omständligt
att hålla ordning på de olika e-postkontona. Han använder också sin mobil-
telefon för all typ av kommunikation, privat såväl arbetsrelaterad, och verkar
således inte göra någon distinktion där emellan. Därtill lagrar han också olika
typer av (privata och arbetsrelaterade) telefonnummer i sin telefonbok.” Da-
vid betraktar sin telefon som ”öppen” för alla.

Ett ytterligare exempel på någon som inte verkar känna behovet av att
tydligt separera hemmet från arbetet är Linda som i sin telefonbok blandar
arbetsrelaterade kontakter med privata, och hon menar även att kollegorna är
välkomna att ringa henne i stort sett när som helst.

… och då kan det ju vara arbetskompisar som kanske tycker att det är viktigt att
de ska kunna nå mig om jag sitter hemma och jobbar eller om jag inte sitter
hemma…

Även Johan är ett exempel på någon som inte tycks uppleva något problem
med att låta de två kontexterna mötas. Johan betraktar mobiltelefonen som
en ”kommunikationskanal” avsedd för såväl studenter, kollegor som vänner
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och familj. På frågan om vilken typ av nummer han har lagrade i sin telefon-
bok svarar han:

Ja, det är några privata… och sedan flyter det ihop det där också förstås, jag
menar man… man jobbar så mycket med en del människor så att man …
man… blir privat med folk också.

Bortsett från dessa exempel på Linda, David och Johan finns i de fem inter-
vjuerna även exempel på det motsatta, det vill säga de som medvetet strävar
efter att upprätthålla distinktionen mellan arbete och hem. Ett exempel är
Sara som betraktar mobiltelefonen som dedikerad privat kommunikation på
arbetet, medan den stationära arbetstelefonen är avsedd just arbetsrelaterad
kommunikation. Sara uppskattar inte privata telefonsamtal till den stationära
telefonen eftersom hon upplever att det inte riktigt är på sin plats att hantera
privata ärenden på jobbet, samt att det avbryter henne i arbetet.

… de ringer min stationära arbetstelefon men… det känns lite tabu om det rör

privata ärenden…
Även om detta inte behöver innebära något större problem för henne, före-
drar hon att vänner och familj ”respekterar” hennes arbete och kontaktar
henne efter arbetstid. För att understryka detta har Sara även börjat lämna
sin mobiltelefon hemma. Vidare menar Sara att:

Gällande min mobil så är det inte så att jag blir upprörd över att en kollega

ringer på den, däremot kan jag bli oerhört irriterad när en del personer sätter i
system att det är ok att ringa på min mobil i arbetssyfte när som helst, oavsett
om det är helg eller vardag. Jag vill att mina nära och kära ska respektera att jag
jobbar när jag befinner mig på jobbet och att mina kollegor inte kan förvänta
sig att jag vill snacka projekt när jag är och shoppar på en lördag.

Irritationen har lett till att Sara har förändrats till att bli långt mer strikt när
det gäller att lämna ut sina telefonnummer till olika personer, och menar att
”det är en integritetsfråga”. De telefonnummer som finns lagrade i hennes
mobiltelefon är primärt privata.

Sara även intressant med avseende på hur hon tar hjälp av sin pojkvän för
att hindra sig själv från att slå på datorn och läsa arbetsrelaterad e-post från
hemmet. Sara strävar efter att vara ”den arbetande Sara” på jobbet och ”den
privata Sara” hemma.

… när det gäller e-mailadressen så vill jag kunna skilja på arbetsmail och icke-
arbetsmail alltså mitt eget privatliv.

Sara har alltså instruerat sin pojkvän om att han skall hindra henne om han
ser att hon läser arbetsrelaterad e-post hemifrån.

Jag försöker medvetet att eftersträva att efter klockan fem när jag är hemma att
inte kolla min mail då och så släppa jobbet men det är svårt, men jag har blivit
bättre och bättre på det… likaså har min sambo blivit bättre på att säga åt mig

att du skall inte kolla din jobbmail hela tiden.



78

Sara menar dock att hon är starkt lockad att läsa sin e-post och att det är en
stressfaktor. Hon menar även att när hon väl läser arbetsrelaterad e-post
hemifrån så går hon in i något slags ”arbetstillstånd” och att hon efteråt har
huvudet fullt av tankar på jobb. Hon menar att hon ibland kan sitta framför
datorn iförd pyjamasen och känns sig som om hon arbetar.

Jag kan till och med uppleva alltså… det här låter ju jättefånigt. Jag sitter fram-
för datorn och jag sitter där som i min pyjamas och det känns så fel. Inte ska
man sitta på jobbet och ha pyjamas!

Man skulle kunna tänka sig att stanna här och konstatera att det å ena sidan
verkar finnas de som strävar efter att upprätthålla en distinktion och som
utvecklar strategier för att främja denna strävan. Å andra sidan verkar det
finnas personer som låter de två kontexterna mötas och som inte känner
behovet av att kontrollera och separera de två kontexterna.

Emellertid är det inte möjligt att fullt ut nöja sig med denna förståelse av
framförallt David och Linda. Vad som upplevs utmanande i dessa exempel är
att samma person som uttrycker sig positivt med avseende på att blanda det
privata med det professionella, även indikerar idéer om hur han skall upp-
rätthålla en distinktion mellan vad och hur saker skall genomföras hemma
och på arbetet. David har exempelvis beslutat sig för att besvara sin e-post
snabbare på arbetet än hemmavid, trots att han läser breven precis lika
snabbt, det vill säga så snart han har medvetandegjorts om att de har dykt
upp i inboxen. Exemplet tyder på en önskan om att ändå försöka hålla de två
kontexterna något skilda, vilket gör det svårt att fullt ut hålla fast vid den
initiala förståelsen av David som en person med viljan att ta de digitala arte-
fakterna till sig hela tiden, överallt.

Ett annat exempel är Linda som denna gång får exemplifiera någon som
uppvisar förhållandevis restriktiva idéer och som strävar efter att upprätthålla
distinktionen mellan arbete och hem. Linda menar till exempel att hennes
mobiltelefon är tillgänglig för både vänner och kollegor, men samtidigt väljer
hon att dra en tydlig gräns vid studenter, som i stället får söka henne på ar-
betstid. På frågan om hon lämnar ut mobilnumret till studenter svarar hon:

Nej för jag vill ha mitt privatliv, jag vill kunna vara ledig när jag vill det. Alltså

det att de inte ska kunna nå mig när som helst, var som helst. Utan de får nå
mig när jag jobbar.

Linda väljer även att hålla det privata separerat från arbetet när det kommer
till kommunikation via e-post, och berättar att hon använder sig av fyra olika
e-postkonton för att särskilja kommunikation med olika mottagare. Paradox-
alt nog menar hon att hon trots allt ändå blandar privat e-post med den ar-
betsrelaterade.

… det har jag lämnat ut till vissa kompisar (…) så de som jag ville ha kontakt
med ofta eller liksom som jag vet mail, jag mailar, alltså vi skickar mail mellan
varandra ofta. Så då har jag lämnat ut mitt arbetsmail.
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Värt att beakta är även att Sara uttrycker olika och delvis motstridiga idéer.
Sara menar exempelvis att hon tycker om att läsa arbetsrelaterad e-post från
hemmet eftersom det ger henne en positiv känsla av att ha kontroll. Hon
verkar således föra någon slags kamp med sig själv och sitt samvete rörande
huruvida hon skall vara duktig och arbeta eller om hon skall låta e-posten
vara oläst till nästa arbetsdag.

Berättelserna om Sara, David och de andra för tankarna till Lally (2002)
som bland annat diskuterar det faktum att människor som arbetar hemifrån
vanligtvis associerar datorn med ett verktyg och att datorn därmed represen-
terar arbete. Detta demonstreras genom exempel angående hur datorn prio-
riteras för arbetssyften, snarare än exempelvis barns begagnande därav. I sitt
arbete lyfter Lally (ibid) även fram att det är det svårt att skilja de digitala
artefakterna från arbete när de väl är introducerade i ett hem och när de an-
vänds frekvent för arbetsrelaterade göromål. Möjligen spelar alltså datorns så
kallade traditionella användningskontext (det vill säga arbetsplatsen), det
bruk, de syften och motiv som där är rådande, en avgörande roll för vad
datorn blir när den förs in i hemmet och även nyttjas för arbetsändamål,
samt för vilken dess betydelse blir.

Mötet mellan det professionella och privata samt balansakten mellan att
både hantera och acceptera de digitala artefakterna och dess komplexa dyna-
mik, diskuteras även av bland andra Ward (2006). Wards studie utgår i och
för sig från en situation som är delvis annorlunda jämfört med den som be-
skrivs i detta arbete. Skillnaden ligger i att Ward (ibid) fokuserar människor
som bedriver sitt arbete uteslutande från hemmet, och således inte har någon
fysisk arbetsplats att besöka på något annat håll. Kapitlet om de professio-
nella fokuserar som bekant människor som har sin fysiska arbetsplats att gå
till, men som även har möjlighet att bedriva arbete från hemmet nu och då29.
Även om Wards studie och den av de så kallade professionella, skiljer sig åt i
vissa avseenden finns trots det en del intressanta beröringspunkter. Exempel-
vis rapporterar Ward (ibid) om människors strävan mot att med hjälp av
regler och rutiner, tydligt skilja de olika rollerna professionell och privat åt.
Rutinerna innefattar inte enbart en strävan mot att arrangera det fysiska
rummet så att detta stöds, det handlar även om att indela tiden i så kallad
arbetstid och familje- och fritid.

I studien av de så kallade professionella blandas en strävan att separera och
integrera de två rollerna. Samma personer kan alltså uttrycka båda riktning-
arna genom sina berättelser. Möjligen spelar denna arbetsplats karaktäristika

                                                  
29 De professionella har även tillgång till sådana digitala artefakter som gör det möjligt att
bedriva arbete från hemmet eller vice versa. Lägg där till personernas profession och den
nyfikenhet, det intresse och kanske även den implicita förväntan som möjligen därmed kan
finnas med avseende på hur dessa personer bör (i och med att de kan) använda, utforska och
experimentera med digitala artefakter.
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(dess relativa frihet) viss roll i detta avseende, givet att gränserna för när och
var arbete och hem börjar och slutar inte är helt tydliga. Friheten tycks bidra
till en slags förvirring där man å ena sidan vill värna om sitt hem med de
värden det traditionellt representerar angående exempelvis det privata, trygg-
het och lugn et cetera (se exempelvis Habib 2000), och där man å andra
sidan strävar efter att utforska de digitala artefakter som bland annat erbjuds
genom arbetsplatsen samt möjligen också leva upp till professionens (eventu-
ella) implicita förväntningar. Jämfört med Wards (2005) studie kan det alltså
vara mindre tydligt när man agerar privat, alternativt professionell, vilket
bidrar till en otydlighet när det gäller de handlingsstrategier som utvecklas i
hemmet beträffande exempelvis tid och rum. Otydligheten förstärks ytterli-
gare i och med Lallys (2002) argument för att nyttjandet av datorn i arbets-
syfte så att säga väger tyngre än annan form, och således får ett slags företräde.
Möjligen kan detta till viss del förklara att några av personerna i studien
tycks balansera på en hårfin gräns mellan att de digitala artefakterna skall
göra intrång eller inte i hemmet och utmana de värdesystem som råder där.

Det första försöket att tolka dessa erfarenheter med utgångspunkt i idén
om hur människor utvecklar tydliga och rationellt beskrivbara strategier för
hur de digitala artefakterna skall ges utrymme visade sig relativt utmanande.
Flera av respondenterna verkade förflytta sig fram och tillbaka på någon form
av skala vars ena ytterlighet handlar om att skapa dessa tydliga strategier för
hur man exempelvis skall föra samman kontexterna arbete och privatliv, och
den andra om att inte känna något behov där av. Personerna verkar således
inte bara skilja sig inbördes i hur de väljer att agera, de verkar även själva
agera olika och möjligen även motsägelsefullt.

Vad det betyder är inte enkelt att svara på. Handlandet tolkas som om att
vi inte lever efter våra idéer om vad vi tror är rätt och riktigt, alternativt att vi
strävar därhän men att denna strävan är svår och komplicerad, eventuellt
beroende av att vi inte har tillräcklig erfarenhet av vad vi har att göra med.
Jag tolkar det som att de digitala artefakterna kan bidra till så oändligt många
möjligheter och utmaningar, samt att det är mycket svårt att överblicka möj-
liga scenarion och ta ställning till vad som är bäst för oss i olika situationer.

Att människor agerar och resonerar olika är möjligen föga förvånansvärt.
Domesticeringsforskning rapporterar exempelvis om en stor variation av
attityder beroende på olika värderingar, normer, vanor och rutiner i våra hem
(Frissen & Puine 2001). Vad som upplevs som mer intressant är däremot att
samma person verkar kunna agera på olika vis beroende på vilken situation
och digital artefakt som är i fokus. Variationen talar emot den initiala, och så
här i efterhand kanske också något naiva föreställningen om att människor
skulle ha en slags generell inställning till digitala artefakter. Jag syftar exem-
pelvis på tolkningen av de resonemang som kort nämndes inledningsvis an-
gående att betrakta teknik i termer av en hjälte eller vilde som när den väl är
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släppt fri är svår att kontrollera (Lie & Sørensen 1996). Pendlandet fram och
åter med avseende på hur vi handlar, detta motsägelsefulla och kanske också
paradoxala som har uppmärksammats via denna studie, talar möjligen mot
att så skulle kunna vara fallet. Alternativt att det ändå finns en grundläggan-
de inställning men att den inte är så stark och vägledande som jag tänkte
inledningsvis.

Tolkningen av de professionella har så här långt visat på en slags otydlig-
het och inkonsekvens vad gäller de strategier som utvecklas och följs. Olika
personer skiljer sig inte bara åt sinsemellan, de skiljer sig även åt på individ-
nivå, det vill säga de tycks även kunna agera tämligen olika från gång till
annan. I berättelserna skönjs sålunda en slags förvirring med avseende på hur
människor verkar uppleva att de kan och bör agera i olika situationer. I vad
som följer är avsikten att ta fasta på just denna inkonsekvens, och att utforska
den med stöd av resonemang om digitala artefakters motsägelsefulla beskaf-
fenheter.

6.4 Erfarenhetsdistanserat: de paradoxala digitala artefakterna

I arbetet med att belysa det motsägelsefulla i relationen mellan hur vi agerar
och hur vi tänker där om, kommer jag nu ta spjärn mot Carlells (2001) idéer
om paradoxer och strategier avseende digitala artefakter. I första hand nyttjas
Carlells diskussion angående paradoxer för att belysa digitala artefakter som
komplexa och möjligen även motsägelsefulla. Till skillnad från de sätt att
förhålla sig till och utveckla själva begreppet handlingsstrategier som presen-
terades inledningsvis i detta kapitel (se exempelvis Haddon 2007, Ward
2006), bedömer jag att Carlells avhandling ”Technology in everyday life – a
study of consumers and technology in a banking context”, har fler berörings-
punkter med detta avhandlingsarbete. Emellertid skall detta inte förväxlas
med att det därmed saknas skiljaktigheter. Det finns en hel del divergenser
att ta fasta på och diskutera i strävan efter att undersöka människors förhåll-
ningssätt till digitala artefakter och hur vi formar vår tillvaro med eller utan
dem. Jag återkommer med en diskussion om skiljaktigheterna i slutet av
kapitlet.

Den första paradoxen kretsar kring upplevelsen av att digitala artefakter
inger hopp såväl som besvikelse. Exempelvis bär många människor på höga
förväntningar när det handlar om dess potential, samtidigt som vi upplever
oss besvikna givet känslan av att vardagslivet kompliceras. Besvikelsen hand-
lar i Carlells arbete till stor del om att människor spenderar en avsevärd tid
på att vänta.

De [läs; respondenterna] berättar att de måste vänta, vänta på uppkoppling, de
väntar på inloggning, väntar på att få svar från kundstödsavdelningar, väntar,
väntar… (Carlell 2001, s 143. Fritt översatt av Nyberg.)
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En annan inkonsekvens handlar om digitala artefakters möjlighet att erbjuda
flexibilitet samtidigt som de upplevs övermäktiga. Flexibiliteten avser möjliga
förändringar med avseende på tid och rum. Till skillnad från flexibilitet
handlar känslan av digitala artefakter som övermäktiga om att exempelvis
tvingas ta ett större ansvar när det handlar om de olika uppgifter som skall
utföras i samhället (i Carlells fall berör ett sådant exempel bankärenden som
tidigare hanterades via banktjänstemän på den lokala banken och som idag
kunden förväntas ansvara för själv). Därtill beskrivs artefakterna som både
osäkra och farliga och allt detta sammantaget skapar enligt Carlells respon-
denter, en del frustration och negativa känslor (ibid).

Den tredje paradoxen handlar om känslan av att ha kontroll såväl som det
motsatta, det vill säga att vara i avsaknad av där av. De respondenter som
upplever kontroll uttrycker även artefakters potential som möjliggörare och
vidare beskrivs de som någonting under ständigt positiv förändring.

… teknik är smart eftersom den möter människors förväntningar, teknik anpas-
sar sig likaväl som att användaren anpassar sig där efter. (Carlell 2001, s 148.
Fritt översatt av Nyberg)

Vad gäller avsaknaden av kontroll och känslan av att digitala artefakter tar
över, beskriver Carlells (ibid) respondenter det som en förlust av kontroll
över sin tid och sina göromål. Att sakna kontroll avser tillika att digitala ar-
tefakter inte hjälper, snarare kompliceras saker och ting vilket gör att respon-
denterna inte vet hur de skall bära sig åt. Vidare uttrycker de även att det
hela tiden dyker upp någonting nytt som de behöver lära sig och det bidrar
till att skapa en känsla av att aldrig hinna ikapp, att de digitala artefakterna
alltid har ett försprång som är svårt att knappa in på, och att det inte finns
något sätt att kontrollera eller bemästra dem på (ibid).

Den fjärde och sista paradoxen handlar om att känna förtroende för digi-
tala artefakter, alternativt att inte göra det. Carlells studie visar hur männi-
skor har lärt sig att känna förtroende för teknik, att det är möjligt att göra
vad som helst, när som helst och hur som helst. Dock felar tekniken emel-
lanåt, ibland precis just som människor har lärt sig att använda den och de
har förändrat sitt beteende och möjligen till och med omöjliggjort alla alter-
nativ. Fallerandet bidrar till att människor blir besvikna och de digitala arte-
fakterna upplevs därmed inte som någonting man kan lita på (ibid).

Carlells (ibid) fyra paradoxer utgör ett bidrag till förståelsen av de profes-
sionella i så motto att de visar på digitala artefakters potential att upplevas
som någonting både och snarare än enbart det ena eller det andra. Carlells
fyra paradoxer fångar detta motsägelsefulla, vilket gör att det är svårt att tän-
ka sig exempelvis mobiltelefonen eller datorn i termer av en hjälte eller vilde
(Lie & Sørensen 1996). Carlell (2001) menar även att de olika paradoxerna
existerar parallellt med varandra vilket innebär att alla paradoxer kan återfin-
nas när vi talar med en person om dennes meningsskapande. En och samma
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person kan alltså uppleva alla olika paradoxer på en och samma gång, samti-
digt som fördelningen av dess nyanser varierar. Vi kan således uppleva sam-
ma typ av digital artefakt på olika vis.

Idén om att diskutera digitala artefakter i termer av någonting paradoxalt,
leder till att nya frågor väcks. En rimlig fråga att ställa sig handlar om huru-
vida det går att peka på någonting i situationen som är tongivande för beslu-
tet om hur vi väljer att agera, och således även vilken kombination av para-
doxerna som är aktuell vid det tillfället? Exempelvis kan man fråga sig i vil-
ken utsträckning kontexten, aktiviteten (Lally 2002) eller den digitala arte-
fakt som fokuseras är dominerande eller ledande för hur artefakten upplevs
när frågan ställs. Vidare kan man fråga sig om vi därmed upplever samma
teknik på olika vis beroende på när frågan ställs, vilket alltså är en utveckling
av Carlells (2001) idé om att personer upplever en specifik digital artefakt på
olika vis.

På de ovan nämnda frågorna har jag inte några entydiga svar. På basis av
erfarenheterna från studien har det dock varit möjligt att se att olika personer
upplever och hanterar samma typ av artefakt på olika vis, och att samma
person upplever sin mobiltelefon eller dator olika beroende på vilken kontext
de befinner sig i. Huruvida jag skulle kunna få andra svar om ett liknande
samtal fördes vid ett annat tillfälle, det vill säga om vi förändrar oss över tid,
är dock inte möjligt att fullt ut uttala sig om utifrån just denna studie. För
att detta skulle vara möjligt att diskutera vore upprepade möten med respon-
denterna en nödvändighet.

Avslutningsvis väljer jag även att kommentera Carlells (2001) kategorise-
ring och diskussion angående människors varierande sätt att ta del, och skapa
mening av digitala artefakter. Diskussionen sker med hjälp av kategorierna
adaptiv, icke-adaptiv och delvis adaptiv strategi för användning. Den adaptiva
strategin för användning handlar om hur människor tar till sig digitala arte-
fakter och hur man släpper in dem i sina liv. Den icke-adaptiva strategin
handlar om att inte anpassa sig efter ny teknik utan att hålla sig till det sätt
på vilket man i Carlells fall, redan utför sina bankärenden på. Den delvis
adaptiva strategin handlar om att människor har utvärderat olika tekniker för
att därefter välja den de anser är den bästa. Carlell menar att hon över tid såg
hur

… narratörerna började skapa strategier för deras användning av de olika tek-
nologierna och den service som erbjöds. Strategierna indikerar hur narratörerna
relaterar till teknik, och hur de skapar mening av teknik. (Carlell 2001, s 131.
Fritt översatt av Nyberg.)

Carlells tre strategier är sprungna ur ett mycket omfattande och gediget em-
piriskt arbete med underlag bestående av såväl intervjuer som dagböcker. I
ljuset av Carlells diskussion om de fyra paradoxerna, vilken uppmärksammar
det unika hos människor och deras respektive situationer, upplevs dock över-
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gången till formandet av tre generella strategier som otydlig och även svår att
fullt ut förstå. Medan diskussionen om paradoxer är nyanserad och upp-
märksammar mångfald, resulterar formandet av strategier i tre tämligen
trubbiga kategorier som inte har möjlighet att spegla det unika. Här skiljer
sig alltså våra uppfattningar åt på ett för mig, viktigt och plan för detta arbe-
te. Det är av vikt att uppmärksamma och diskutera den mångfald av idéer,
rutiner, personer, värderingar och så vidare som detta arbete, tillika Carlells
berättelser och diskussioner om paradoxer, ger uttryck för.

Sammanfattningsvis har studien av de professionella och mötet mellan
olika kontexter och roller, visat sig intressant på många sätt. Exempelvis har
frågan aktualiserats om huruvida vi kan sägas ha ett grundläggande förhåll-
ningssätt till digitala artefakter eller inte. Studien visade tecken på att anta-
gandet om att ett vägledande förhållningssätt antagligen är för enkelt. Berät-
telserna är på sätt och vis motsägelsefulla och visar inte bara att olika personer
agerar på olika sätt, de visar tillika att samma person kan agera olika från en
gång till en annan. Möjligen tyder detta på att vi bär på olika förhållningssätt
som vägleder oss i olika situationer. Vilka förhållningssätten är och vilka
situationerna är, alternativt vad i situationen som avgör vilka förhållningssätt
som blir de tongivande, är dock inte möjligt att svara på utifrån denna stu-
die.



Kapitel 7

En andra ansats:
mot en ökad precision

I kapitel 5 presenterades begreppen handlingsstrategier och förhållningssätt
till digitala artefakter, samt den grundläggande modell vars mening är att
fördjupa förståelsen för begreppen och dess relation. I detta kapitel kommer
jag att fortsätta det arbete som påbörjades där och presentera ett andra försök
att undersöka människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagsli-
vet, hur förhållningssätten tar form, och hur de formar vår användning. Ka-
pitlet är delvis baserat på mina erfarenheter från studien av de professionella,
och delvis bygger jag även en del resonemang på erfarenheterna av Linnea
och Martin.

Kapitlet inleds genom att laborera med den grundläggande modellen (fi-
gur 1), och med den som stöd för tanken, formulerar jag några frågor som på
olika vis belyser människors förhållningssätt till digitala artefakter30. Min
ambition är inte enbart att kunna formulera frågorna, framförallt strävar jag
efter att öka precisionen i dem, tillika i de svar som följer. För detta ändamål
introducerar jag åtta analytiska begrepp, som alltså tjänar som nyanser för vår
förståelse.

                                                  
30 Kapitlet fokuserar i huvudsak människors förhållningssätt. För utvecklad förståelse för
handlingsstrategier, se kapitel 9, sektion 9.2.
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Figur 1: Relationen mellan förhållningssätt till, och handlingsstrategier för di-
gitala artefakter.

 När det gäller begreppen förhållningssätt, handlingsstrategier och relationen
dem emellan, har studien av de professionella resulterat i en del frågetecken.
Ett sådant handlar om huruvida människor kan sägas ha ett förhållningssätt
till sina digitala artefakter eller flera. I den grundläggande modellen skulle
idén kunna illustreras genom att visa fler än en pil mellan förhållningssätt
och handlingsstrategier. Idén om flera förhållningssätt kan även illustreras
med ett exempel på hur olika vi tycks kunna agerar i olika situationer. Varia-
tionen kan bottna i att de digitala artefakter vi omger oss med inte är själv-
klara för oss med avseende på dess betydelse och möjliga konsekvenser.

Med utgångspunkt i studien av de professionella är det möjligt att tänka
sig ett antal olika sådana situationer som kan uppstå i och med att arbete och
den professionella yrkesrollen involveras med det privata. Exempelvis uppstår
frågor om huruvida arbete, lek, underhållning eller datorspelande skall vara
tongivande för vad man använder datorn till? Studien visar att det inte alltid
tycks självklart för respondenterna att veta hur de skall förhålla sig till det
faktum att de exempelvis har möjlighet att ta del av arbetsrelaterad e-post
hemifrån. Lally (2002) menar att det i sådana situationer är den arbetsrelate-
rade sysselsättningen som blir den tongivande, och att andra aktiviteter med
datorn således får lägre prioritet. Exemplet visar att det finns olika sätt att
förhålla sig till i detta fall datorn och att det vid exempelvis möten mellan
olika kontexter, kan skapa osäkerhet inför hur vi skall, bör eller kan agera. I

Förhållningssätt

Digitala artefakter

Handlingsstrategier
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den grundläggande modellen skulle detta potentiellt kunna uttryckas genom
olika pilar med riktning från förhållningssätt till handlingsstrategi, som dess-
utom varierar i kraftighet och således uttrycker olika kraftfullhet.

Frågan om vad som är tongivande för hur datorn används skapar i sin tur
frågor om dess betydelse för vad den är för någonting? Är datorn ett verktyg
avsett för arbete, en kontaktmaskin, alternativt någonting helt annat? Vidare
kan man fråga sig vilken fysisk plats datorn kan ha beroende på hur föregå-
ende frågor besvaras. Beroende på vem man möter och samtalar med kan
detta se lite olika ut. Ibland väljer människor att ha sin dator centralt place-
rad, mitt bland allt liv och all rörelse. Andra gånger väljer man att ha datorn
stående i ett så kallat arbets- eller datorrum. Beroende på vad människor
anser att datorn fyller för syften, väljer man att tilldela den olika plats och
betydelse i hemmet.

Givet att vi möjligen kan ha flera förhållningssätt skapas ytterligare frågor
som handlar om i vilka situationer de respektive förhållningssätten är vägle-
dande, och även vilken digital artefakt som då är i fokus. I studien av de
professionella använde jag mig av Carlells (2001) fyra paradoxer för att spegla
att och hur idéer om hur vi bör agera tycks kunna variera från gång till an-
nan. Medan Carlell visade att en och samma teknik kan uppfattas olika av
olika personer beroende på varierande kombinationer av de fyra paradoxerna
(ibid), visade studien av de professionella även tecken på att människor upp-
lever samma teknik olika beroende på när frågan ställs. Således är det inte
enbart att se variationer människor emellan, utan även skillnader i en och
samma persons agerande. Kan digitala artefakter betraktas som någonting i
likhet med vilden eller hjälten eller anses de vara någonting både och, alterna-
tivt det ena eller det andra beroende på när frågan ställs oss?

En sista och avslutande fråga handlar om förhållningssättens föränderlig-
het. Det vill säga, givet att vi har flera förhållningssätt till våra digitala arte-
fakter, är det möjligt att uttala sig om hur varaktiga de är, och hur lätt eller
svårt det är att förändra dem? Sara väcker tankar om förhållningssättens för-
änderlighet givet hennes beslut om att bli mer restriktiv när det gäller att
lämna ut sitt mobiltelefonnummer. Frågorna har även grund i Davids och
Linneas pendlande fram och tillbaka mellan att å ena sidan vilja ta till sig
digitala artefakter gränslöst mycket, å andra sidan vilja begränsa och kanske
till och med utestänga dem periodvis.

I detta kapitel har jag så här långt använt den grundläggande modellen i
kombination med erfarenheterna av de professionella samt även Linnea och
Martin, som tankestöd och för att väcka frågor om människors förhållnings-
sätt till digitala artefakter. Det är emellertid mycket troligt att frågorna kan
ställas även utan denna modell. För mig och för mitt avhandlingsarbete har
modellen tjänat som ett värdefullt tankestöd och som stimulans för att for-
mulera mina frågor.
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Baserat på det arbete som jag så här långt har beskrivit, avser jag nu pre-
sentera ett antal analytiska begrepp i syfte om att mer nyanserat kunna dis-
kutera människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen, hur de
tar form och hur de formar vår användning. Så här långt betraktar jag min
förståelse som alltför konturlös och vag, och jag ser behovet av att kunna
förhöja precisionen i samtalet.

7.1 Åtta analytiska begrepp

I vad som följer avser jag precisera förståelsen för människors förhållnings-
sätt. Detta tar sig uttryck i att jag visar hur förhållningssätten kan sägas vara
beroende av en riktning, styrka, kontext, situation, teknik, syfte, kunskap
och varaktighet31.

Innan begreppen presenteras mer utförligt vill jag passa på att understryka
begreppens härkomst, vilket är studier av människors förhållningssätt till
digitala artefakter i vardagslivet. Huruvida dessa begrepp och den modell
som håller dem samman, är möjlig att applicera på andra typer av fenomen
och frågeställningar för att bättre förstå och nyansera dessa, är inte någonting
som detta arbete avhandlar. Av intresse är snarare huruvida dessa begrepp
bidrar till en mer nyanserad förståelse för människors förhållningssätt till
digitala artefakter i vardagslivet. I vad som följer avser jag presentera de olika
begreppen, visa på dess ursprung i mina studier, samt även belysa hur de
bidrar till möjligheten att skapa en rikare förståelse.

Riktning

Baserat på erfarenheterna av bland andra Linnea och Martin är förhållnings-
sätten beroende av en riktning. Riktningen, målet, strävan, den mer eller
mindre medvetna tanken kan handla om att öka eller minska antalet inslag
av digitala artefakter i tillvaron. Linnea visar exempelvis på en önskan om att
öka inslagen i och med sin strävan mot att skapa ett nytt, eller åtminstone
förändra sitt befintliga vardagsliv på ganska omvälvande vis. Linnea hanterar
sina sociala kontakter med hjälp av datorn och Internet, hon väljer numera
att läsa dagstidningen via Internet, och överhuvudtaget kan man säga att hon
idag har format en tillvaro där de digitala artefakterna har funnit en tämligen
naturlig plats i det vardagliga. Även i Martins berättelse finns inslag som visar
på en riktning i form av att öka antalet digitala artefakter i sin tillvaro. Han
talar exempelvis drömskt om framtiden då det förhoppningsvis skall vara
möjligt att installera och sammankoppla flera olika webbkameror i hemmet.
Även David uttrycker en slags riktning i sitt förhållningssätt, genom de

                                                  
31 De åtta analytiska begreppen uttrycks i figur 2. Figuren presenteras senare i detta kapitel.
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många och intressanta sätten som han involverar den digitala kalendern,
mobiltelefonen och datorn i sitt arbets- och privatliv.

Styrka

Davids experimenterande och prövande handlar inte enbart om en riktning,
tillika handlar det om en styrka. Davids önskan att bättre förstå de digitala
artefakter och system som finns att tillgå på marknaden är stark. Styrkan
handlar således om kraftfullheten i det som sker, hur mycket vi vill någon-
ting. Hur gärna och starkt vill vi exempelvis öka antalet inslag av digitala
artefakter i våra liv? Idén om styrka baseras också på mötet med Sara som
uttrycker en stark önskan om att hålla det privata och professionella separe-
rat, och som bland annat tar hjälp av sin pojkvän för att upprätthålla di-
stinktionen. Av samma anledning väljer hon även att lämna sin mobiltelefon
hemma för att inte hantera privata ärenden på arbetet. Idén om att förhåll-
ningssätt kan ha en styrka baseras också på studierna av Martin och Linnea.
Exempelvis uttrycker Martin en stark vilja att synliggöra andra sidor av sig
själv, att visa ”mer av Martin” och att använda datorn, webbkameran och
Internet på sätt som ger honom möjligheter att ”uttrycka” delar av sig själv.

Kontext

Förhållningssätten är även beroende av kontexten, och kan alltså se olika ut
beroende på var vi befinner oss. Hemmet innebär exempelvis att vi agerar på
vissa sätt, samtidigt som arbetsplatsen medför andra idéer därom. I olika
kontexter är olika motiv och drivkrafter tongivande för hur och varför vi
använder våra artefakter. Kontexten hänger även samman med att vi har
olika roller, exempelvis privat och professionell, vilket gör att vi förhåller oss
på olika sätt. David är ett exempel på någon som agerar olika beroende på
var han befinner sig. Exempelvis har han utarbetat olika strategier för hur
han skall läsa och besvara e-post beroende på om han befinner sig hemma
eller på arbetsplatsen.

Situation

Människors förhållningssätt till digitala artefakter har även beroende av vil-
ken situation som är aktuell. Situationen skall emellertid inte förväxlas med
kontexten. Situationsbundenheten handlar om huruvida besluten gäller här
och nu, alternativt på lång sikt. Exempelvis menar Martin att han i framtiden
önskar ha webbkameror i hela sitt hem, det vill säga, även i köket, tv-rummet
och så vidare. Här och nu, givet rådande förutsättningar har han dock endast
en kamera monterad i sitt hem. Även Linnea har olika idéer om sina arte-
fakter beroende på huruvida vi samtalar om nuet eller framtiden. I framtiden
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anser Linnea att hennes tillvaro med de digitala artefakterna kommer att
förändras, bland annat genom att hon börjar arbetsträna. Här och nu är de
digitala artefakterna centrala i hennes vardagsliv, de har funnit sin väg in i,
och mellan vardagliga göromål, och är därmed i stort sett ständigt närvaran-
de. Beroende på vilken situation som är aktuell, ser således människors för-
hållningssätt till digitala artefakter olika ut.

Teknik

Teknik som analytiskt begrepp handlar om att förhållningssätten är beroende
av vilken digital artefakt som är i fokus, det vill säga att vi exempelvis kan
tänka på ett vis om vår stationära dator, ett annat om vår bärbara motsvarig-
het och ytterligare ett sätt om vår mobiltelefon. I studien av de professionella
uttryckte samtliga respondenter olika idéer om exempelvis vilken typ av te-
lefonsamtal de helst önskade motta på den stationära, alternativ den mobila
telefonen.  Begreppet handlar om att vi inte har ett generellt förhållningssätt
till digitala artefakter, utan att vi har olika uppfattningar om exempelvis
webbkameror, digitala kalendrar, mobiltelefoner, bärbara och stationära da-
torer.

Syfte

Förhållningssätten är även beroende av syftet med våra handlingar. Avser vi
exempelvis att arbeta, är det möjligt att tänka sig att förhållningssättet är ett
annat jämfört med om vi sätter oss framför datorn för att blogga, och möjli-
gen kan det anses mer legitimt att sitta och arbeta länge framför datorn,
jämfört med att i timtal spela datorspel. I Hektor (2001) presenteras bland
annat åtta olika typer av ”informationsaktiviteter”, vilket även kan motsvara
exempel på olika typer av syften32. De reaktioner som har följt av att jag har
berättat om Linnea (och som nämndes inledningsvis i kapitel 6) kan också
tänkas indikera att vissa syften kan betraktas som mer lämpliga och kanske
till och med något ”bättre” än andra. Linnas syften var i första hand inte att
”arbeta”, utan hon strävade snarare efter att skapa andra värden så som att
etablera och upprätthålla sociala relationer, eller att få känna sig uppskattad
och behövd. I studien av de professionella diskuterade jag även kort att olika
typer av aktiviteter och därtill med varierande syften, medförde olika idéer
om vad datorn är eller exempelvis vilken plats den tilldelas.

                                                  
32 Hektor (2001) presenterar följande aktiviteter: söka/hämta, orientera sig, bevaka, ta del av,
formulera, utbyta, beställa/utföra och publicera. Dessa kan i sin tur relateras till fyra typer av
”informationsbeteenden”: att ge, att söka, att kommunicera och att samla.
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Kunskap

Förhållningssätten är också beroende av kunskap. Olika personer besitter
olika typer av kunskap om digitala artefakter givet våra varierande erfaren-
heter från olika typer av artefakter, kontexter eller exempelvis uppdrag där de
har utgjort ett inslag.  Jag betraktar kunskapen som tvåfaldig givet att det
dels kan handla om våra möjligheter att själva installera programvaror, hante-
ra eventuella fel som uppstår eller att exempelvis byta ut delar av hårdvaran.
Dels handlar det om vårt intresse för, och våra möjligheter att reflektera över
digitala artefakters konsekvenser för oss i olika sammanhang. Kunskapsbun-
denheten handlar således både om kunskap om hur man mer handfast hante-
rar sina digitala artefakter, likaväl som kunskap som möjliggör en reflektion
över görandet och dess potentiella konsekvenser. Martin är ett exempel på
någon som reflekterar över digitala artefakters betydelse i stort och i smått.
Martin kan även exemplifiera någon som löser alla eventuella utmaningar på
egen hand. Han har omgett sig med datorer sedan barnsben och det finns
helt enkelt få problem som han inte själv förmår hantera.

Varaktighet

Varaktigheten handlar om att förhållningssätten kan förändras över tid, och
frågan rör vilken varaktighet ett förhållningssätt kan tänkas ha. David speglar
vad jag avser med att förhållningssätt kan sägas ha en slags varaktighet. Jag
syftar på den tämligen dramatiska helomvändning som David berättade om
med tanke på hur tillgänglig han ville vara33. Från en önskan om att ständigt
vara tillgänglig, beslutade han en dag att begränsa artefakternas plats i sitt liv.
Plötsligt blev David varse att han hade format sitt liv på ett sätt han inte
längre trivdes med, och baserat på erfarenheterna av exempelvis mobiltelefo-
nen och den elektroniska kalendern, förändrade David sina idéer om hur han
ville arrangera sin tillvaro med de digitala artefakterna.

Även Linnea uttrycker genom våra många samtal olika idéer som varierar
över tid. Ibland bestämmer Linnea sig för att tilldela datorn en central plats i
sin vardag, medan hon under andra perioder strävar efter att fylla tillvaron
med andra former av aktiviteter. Även Sara kan exemplifiera varaktigheten
genom händelsen då hon blev störd av den kollega som ringde helger och
kvällar och förväntade sig att hon skulle diskutera arbete. Som en konsekvens
av detta beslutade sig Sara för att tänka om och bli långt mer restriktiv med
vem hon lämnade ut sitt mobiltelefonnummer till.

                                                  
33 I det inledande kapitlet presenteras en berättelse om David där han genomför förändringar
med avseende på vilken plats och betydelse han tilldelar den digitala kalendern, mobiltelefo-
nen och datorn.
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Centralt för idén om de åtta begreppen är att de bör betraktas som en
komposition som tillsammans, inte enskilt, bidrar med en mer nyanserad
förståelse för människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen.

De exempel som jag har lyft fram för att illustrera de olika begreppen, är
valda på grund av att ett visst begrepp är särskilt tongivande, det vill säga
extra framträdande i just det sammanhanget. Ibland är styrkan mer markant
såsom i studien av David eller Linnea, andra gånger blir kontextbundenheten
extra framträdande såsom i studien av de professionella där de två kontexter-
na privatliv och arbetsliv möts, utmanas och förändras. Figur 2 nedan, visar
en ökad precision avseende vår förståelse för människors förhållningssätt till
digitala artefakter i vardagen.

Figur 2: En ökad precision avseende vår förståelse för människors förhållnings-
sätt till digitala artefakter: åtta analytiska begrepp.

En avslutande reflektion handlar om att det finns fler exempel från studierna
av Linnea och Martin, jämfört med studien av de professionella. Förklaring-
en till detta bottnar i de första studiernas longitudinella tillvägagångssätt,
vilket har bidragit med en rikare förståelse för respondenterna och deras be-
rättelser. Emellertid har studien av de professionella bidragit med värdefull
förståelse för att vi inte har ett slags generellt förhållningssätt, utan att vi har
flera, alternativt att förhållningssätten är föränderliga. De två studiernas bi-
drag ser således något olika ut.

I det följande kapitlet kommer jag att anta ett någorlunda ovanligt per-
spektiv i och med att jag diskuterar människor som i olika utsträckning helt
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eller delvis har valt bort olika typer av digitala artefakter ur sina liv. Kapitlet
utgör även en metodologisk reflektion över studier av så kallade icke-
användares potential att bidra med förståelse för människors förhållningssätt
till digitala artefakter i vardagslivet. Kapitlet är ett led i strävan mot att ut-
forska lämpliga metodologiska tillvägagångssätt för studier därav.





Kapitel 8

En andra metodologisk reflektion:
att använda eller icke-använda

Bakgrunden till detta kapitel har att göra med erfarenheterna av att arbeta
nära några av mina respondenter och att även följa dem över tid. Tillväga-
gångssättet har gett mig möjlighet att ta del av berättelser om hur de ibland
tar till sig digitala artefakter, medan de andra gånger väljer att begränsa eller
till och med att stänga dem ute. Erfarenheten i kombination med idén om
att handlingsstrategier för digitala artefakter utvecklas i syfte att ta till sig,
anpassa sig efter eller i syfte att begränsa digitala artefakters betydelse, har
bidragit till detta kapitels tillkomst.

8.1 Ett annorlunda perspektiv

Givet hur vi idag talar om och omger oss med digitala artefakter ligger det
nära till hands att tänka att de också viktiga och värda att sträva efter. De
erbjuder oändliga möjligheter av olika slag, tillgången är god, förutsättning-
arna är relativt fördelaktiga så varför välja annorlunda? Den senaste statisti-
ken från Statistiska Centralbyrån (SCB 2007) visar att nästan 90 % (av alla
personer i åldern 16-74 år) har tillgång till en dator hemma, samt att över
80% (av samtliga mellan 16 och 74 år) har tillgång till Internet i hemmet,



96

och möjligen är detta ett tecken på att många människor anser att detta är
värt att införliva i sina liv.

Statistiken visar även att det finns en liten skara som fattar förhållandevis
annorlunda beslut. Det är dessa personer som är av intresse här, det vill säga
personer som helt eller delvis väljer att begränsa digitala artefakter i sina hem
och privatliv. Intresset handlar om vilka motiv som ligger till grund för den
här typen av beslut. Kapitlet utgör en metodologisk reflektion, givet att jag
avser diskutera detta förhållandevis ovanliga sätt att studera digitala artefak-
ter. Vad kan vi lära om människors förhållningssätt till digitala artefakter i
vardagen genom att studera icke-användning därav? Vilka utmaningar följer
av den här typen av studier? Det här är frågor som jag betraktar som centrala
för arbetet.

I detta kapitel väljer jag att diskutera de personer som är placerade under
lupp i termer av icke-användare (Merkel 2003, Selwyn 2003, Wyatt et al
2002, Kingsley & Anderson 1998). Vem icke-användaren är och vilka för-
hållningssätt gentemot digitala artefakter denne kan tänkas representera och
utveckla har emellertid under lång tid relativt okritiskt negligerats, eftersom
fokus snarare har riktats mot användare och användning (Wyatt 2005, Sel-
wyn 2003). Eftersom användning har utgjort normen för vad som är rätt,
riktigt och bra, har människor som av någon anledning valt annorlunda,
beskrivits med föga tilltalande epitet, och det återstår idag en hel del arbete
för att tydligare förstå och förklara, samt mer nyanserat kunna föra diskus-
sioner om människor som väljer bort och begränsar digitala artefakter ur sina
liv. Fokus på enbart användning och användare medför även att vi accepterar
en världsbild där adoption av digitala artefakter utgör normen (Wyatt 2005).

Att involvera icke-användare i studierna innebär att lyhördheten inför be-
greppen användning och icke-användning samt dess betydelse ökar. Lyhörd-
heten är viktig givet inträdet av digitala artefakter i nya vardagslivskontexter.
Spridningen innebär att det uppstår en rik variation med avseende på nya
användningsmönster. Vad som idag är att betrakta som användning, icke-
användning eller variationer där av, är inte längre tydligt.

Samtidigt som uppdelningen medför risker, innebär den självfallet även
fördelar. Att skapa kategorier och begrepp är ett sätt för oss att göra förenk-
lingar av komplexa situationer med syfte att kunna förhålla sig, förstå och
samtala där om. En utmaning i sammanhanget är dock att samtidigt som
dessa uppdelningar kan bidra till att se vissa saker tydligare, inverkar de även
begränsande. Silverstone skriver:

Alla begrepp är metaforer. De är ställföreträdare för världen. Därigenom maske-

rar de lika väl som de avslöjar den. (Silverstone 2005, s 229. Fritt översatt av
Nyberg.)

Således är det av vikt att vara uppmärksam på huruvida kategorierna granskas
och omdefinieras i takt med att vår omvärld förändras, alternativt om inne-
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börden förblir bibehållen och därmed riskerar att vilseleda oss i våra före-
ställningar om i detta fall, digitala artefakter och användning därav.

8.2 Idéer om icke-användning: begränsningar

Syftet med följande sektion är att visa på ett antal mer eller mindre vedertag-
na sätt att förklara, kategorisera och förstå icke-användning. Sektionen syftar
även till att visa på några av de begränsningar som följer därav, samt på be-
hovet av en mer nyanserad förståelse för vem som väljer bort och begränsar
digitala artefakters betydelse och vilka motiv som kan ligga till grund för
sådana beslut.

I enlighet med Selwyns (2003) genomgång av de senaste tjugo årens
forskning om icke-användning, bygger begreppet i grunden på en förståelse
för teknik, vilket skiljer sig från de digitala artefakter vi idag omger oss med.
Förståelsen är inte bara sprungen ur en annan tid, den har också sin grund i
erfarenheter av andra typer av artefakter (ibid). Följaktligen inverkar begrep-
pet icke-användning begränsande på våra möjligheter att nyanserat förstå och
diskutera människor som idag väljer bort och begränsar digitala artefakter.

Selwyns (2003) arbete om icke-användning av teknik har resulterat i ett
antal olika förklaringar. En förklaring handlar om att avgörandet huruvida
människor använder teknik eller inte, i huvudsak är baserat på om man har
de materiella och ekonomiska förutsättningarna, men det framförs även ar-
gument för att detta inte är en förklaring god nog, utan att det också är nöd-
vändigt att belysa faktorer rörande kognitiva och intellektuella möjligheter
att använda teknik (ibid). En annan vanligen förekommande idé om icke-
användare handlar om teknikfobi, datorrädsla eller datorfobi (Bauer 1995).
En tredje förklaring till varför människor väljer bort teknik baseras på ideo-
logiska ställnings- och avståndstaganden och fokus vilar på antagna miss-
uppfattningar om teknikers förhöjande natur. Enligt Haywood (1998) be-
nämns dessa personer ”refusenics” eftersom de väljer att inte engagera sig och
använda teknik trots att de har möjlighet.

En fjärde förklaring till varför människor väljer bort teknik återfinns i så
kallad spridnings- eller diffusionslitteratur (Selwyn 2003). I linje med dessa
idéer handlar användning av innovationer om dess relativa fördelar – den
grad till vilken en idé är upplevd som någonting bättre och mer fördelaktig
än dess föregångare (den ersatta idén, med andra ord). Attityden kan ses som
en konsekvens av en teknikdeterministisk syn på teknik och användning,
vilket innebär att tillgång till teknik leder till användning och att så kallade
icke-användare är avfällingar. Positionen har sina rötter i idén att icke-
användare hindrar en innovations mättnad. För att innovationen skall kunna
spridas och genomsyra samhället är en kritisk massa nödvändig och om
människor inte använder teknik blir alltså den kritiska massan försvagad. I
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termer av en diffusionsteoretiker, betraktas därmed så kallade icke-användare
som människor som reducerar potentialen för en tekniks marknadsplats
(Selwyn 2003).

Gemensamt för dessa fyra förklaringar menar Selwyn (2003), är att de
bygger på tvivelaktiga antaganden. Ett sådant handlar om att teknik antas
vara ”… en inneboende önskvärd och fördelaktig aktivitet för alla individer”
(Selwyn 2003, s 106. Fritt översatt av Nyberg.), vilket får konsekvenser i
form av att inte använda teknik betraktas som ett irrationellt och ofördelak-
tigt beslut. Förklaringarna bär även på ett antagande om att det är normalt
att använda teknik (Wyatt 2005).

Avslutningsvis lyfter Selwyn (2003) även fram en idé om att förklaringar-
na kretsar kring en så kallad deficitmodell…

… där icke-användning av teknik beror på begränsningar hos en person med av-
seende på kognition, personlighet, kunskap, resurser, social situation eller per-

sonlig ideologi. (Selwyn 2003, s 107. Fritt översatt av Nyberg.)
Utöver dessa sätt att förstå och beskriva icke-användning kan även nämnas
Bauers (1995) uppdelning mellan ett aktivt motstånd och ett passivt undvi-
kande beteende, eller de åtskillnader mellan icke-användare av exempelvis
Internet som helhet, och icke-användare av vissa aspekter där av som pre-
senterades av Miles och Thomas (1995). Ytterligare ett exempel på forskning
som förvisso uppmärksammade icke-användning, men som gjorde det i ter-
mer av ”drop-outs” är Katz och Aspden (1998). Benämningen drop-out
antyder att användning i grund och botten är att föredra.

Andra typer av kategoriseringsförslag återfinns exempelvis i artikeln ”They
came, they surfed, they went back to the beach: Conceptualising use and
non-use of the Internet” (Wyatt et al 2002). I artikeln presenterades fyra
olika typer av icke-användare, varav den första gruppen avser människor som
aldrig använder Internet på grund av att de inte vill. Den andra gruppen
motsvarade personer som har använt, men som av olika skäl som exempelvis
kostnader eller avsaknad av, har valt att sluta. Den tredje gruppen omfattar
de som aldrig har använt Internet på grund av att de inte kan få tillgång där
till. Den fjärde gruppen har stängts av från möjligheten att nyttja Internet,
exempelvis på grund av att de helt enkelt har förlorat sina tillgångsrättigheter
(Wyatt 2005).

I de följande sektionerna kommer vi bland annat att möta ett antal perso-
ner som i olika utsträckning har valt att begränsa digitala artefakters betydel-
se i sina liv. Min strävan har inte varit att kategorisera dem i enlighet med de
ovan nämnda kategorier och förklarande teorier. Avsikten har i stället varit
att låta Selwyn (2003), Wyatt (2005), Katz och Aspden (1998) med flera,
utgöra en slags bakgrund för att visa på rådande uppfattningar om vem som
idag väljer bort digitala artefakter och varför. Denna bakgrund har erbjudit
ett kritiskt förhållningssätt gentemot rådande uppfattningar om vem som
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använder och icke-använder samt vilka motiv som ligger till grund för de
respektive besluten.

8.3 Datainsamling och analys: icke-användarna

Intresset för frågor om icke-användning väcktes i huvudsak genom mina
möten med Linnea, Martin och David, vilka är personer som jag har haft
tillfälle att möta om och om igen under en längre tid. Linnea har exempelvis
berättat om perioder då hon medvetet har valt att inte använda sin dator, och
Martin har under en lång tid valt att förvara sin webbkamera nedpackad i
sina flyttkartonger. David är den person som allra tydligast har inspirerat mig
såväl som uttryckt sina idéer om att ”inte använda”. David har nämligen
medvetet och genomtänkt prövat olika strategier för hur han skall använda
sin dator och mobiltelefon.

Det är dock mycket troligt att varken Linnea, Martin eller David är per-
soner som vi kommer att tänka på vid analyser av statistik över vem som inte
använder förslagsvis datorer och Internet. De har alla har tillgång till olika
typer av digitala artefakter som de också använder sig av. Dock väljer de nu
och då, under kortare och längre perioder, att inte använda dem. Det är des-
sa tillfällen som har fascinerat mig, och med inspiration av Selwyns (2003)
arbete där fokus inte enbart inkluderar människor som helt och hållet väljer
bort, utan även omfattar människor som delvis väljer bort digitala artefakter,
har jag genom tolkningar av deras berättelser påbörjat mitt arbete med att
nyansera förståelsen för icke-användare och icke-användning.

Bortsett från David som vi redan känner till sedan tidigare, har ytterligare
tre intervjuer genomförts inom ramen för denna studie. Emellertid har det
visat sig överraskande utmanande att få tillgång till respondenter. Exempelvis
har jag via ordföranden i datorföreningar inom bostadsområden och samfäl-
ligheter, försökt att få tillgång till information om vilka hushåll som väljer
bort hemdatorer eller internetuppkoppling. Mina försök har resulterat i två
potentiella kontaktpersoner, varav endast en av dem (Ingrid) valde att delta i
mitt arbete. Därutöver finns Eva representerad i arbetet, en person som jag
har knutit kontakt med via bekantas bekanta. Den tredje respondenten (Leif)
har jag etablerat kontakt med i samband med arbetsrelaterade diskussioner
om icke-användning, initierade av mig.

Inledningsvis genomförde jag en ny intervju med David under våren 2005
där jag specifikt fokuserade hans beslut att begränsa sin användning av da-
torn, mobiltelefonen och den digitala kalendern. Intervjun var inspirerad av
narrativ metod och var mitt första försök att fullt ut pröva en starkt nedtonad
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roll34. Intervjun ägde rum på Davids arbetsplats, varade i omkring en timme,
och spelades in på minidisc. Under hösten 2006 genomfördes även intervju-
erna med Eva och Ingrid, varav den första ägde rum på Ingrids arbetsplats,
och den andra i Evas hem. Intervjuerna pågick i drygt en timmes tid och
spelades in på Mp3-spelare. Under hösten 2007 genomfördes intervjun med
Leif. Intervjun ägde rum på mitt kontor, varade i cirka 45 minuter och spe-
lades in på Mp3-spelare. Samtliga intervjuer är transkriberade av mig, och jag
har valt att lyssna igenom ljudupptagningen ett flertal gånger. Min erfarenhet
är att man snabbt glömmer sådant som äger rum under ett samtal, och ge-
nom att lyssna igenom ljudupptagningen fler än en eller två gånger, skapas
en rikare känsla för exempelvis den stämning som rådde, nyanser, pauser och
skratt och dess respektive betydelse.

Jämfört med den föregående studien av de professionella, har jag valt att
presentera icke-användarnas berättelser något mer utförligt. Anledningen
bottnar i att de olika intervjuerna har resulterat i olika slags datamaterial.
Den föregående studien av de professionella byggde på semistrukturerade
intervjuer, vilket resulterade i fler och kortare berättelser, och där min roll i
egenskap av forskare var relativt framträdande. Detta kan jämföras med stu-
dien av icke-användarna där respondenterna har talat mer fritt och med väg-
ledning av i huvudsak en fråga. Det senare har resulterat i längre och färre
berättelser, samt en något mer begränsad inverkan av mig. Rent presenta-
tionsmässigt, har jag i huvudsak valt att låta Ingrid, Leif och Evas berättelser
få utrymme i detta kapitel. Valet av dessa tre handlar om att vi har mött
David vid ett flertal tillfällen tidigare, och därmed presenteras han endast
kortfattat.

Bortsett från frågor om detta tillvägagångssätts potential, ifrågasätter jag i
och med kapitlet även förhållandevis vedertagna uppfattningar om ickean-
vändare och icke-användning. En överhängande risk i detta sammanhang är
emellertid att färgas av redan befintliga och djupt rotade uppfattningar, och
följaktligen är det en utmaning förhålla sig lyhörd inför vad som eventuellt är
nytt och annorlunda. Driven av ett intresse att hantera en sådan utmaning,
har jag sökt mig till sammanhang där jag har fått möjlighet att både pröva
såväl som diskutera narrativ metod och dess förtjänster och tillkortakomman-
den för detta avhandlingsarbete.

Intresset för narrativ metod kan sammanfattas i tre grundläggande berör-
ingspunkter med denna avhandling. Exempelvis fokuserar narrativ metod
inte enbart vad människor faktiskt gör utan även hur någonting erfars (Ri-
essman 1993). I mitt arbete är jag inte odelat intresserad av vad mina re-
spondenter gör med sina artefakter, jag är tillika intresserad av hur de upple-

                                                  
34Arbetet med David presenterades vid konferensen AoIR´06 i Brisbane, Australien, i form av
artikeln ”Information Technology in Everyday Life and the Importance of Friction”.
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ver detta. Hur vi väljer att uttrycka oss säger någonting om vad vi känner för
det vi talar om, och uttrycket indikerar således meningsskapande. Att vara
lyhörd inför saker utöver det innehåll till vilket språket refererar, har mycket
gemensamt med en del av de fundamentala idéerna inom narrativ metod.

En annan viktig beröringspunkt med narrativ metod har att göra med det
undersökta fenomenet icke-användning, och mer specifikt åsyftar detta ut-
maningen rörande idéer om hur vi kan eller möjligen bör förhålla oss till
digitala artefakter. De många och ibland också motsägelsefulla budskapen är
inte självklara hur vi bör förhålla oss till, och ett sätt att skapa mening i sådan
komplexitet är att forma erfarenheten i narrativ form (Mishler 1986). Nar-
ratören, i detta fall mina respondenter, skapar intriger och ordning i det
ostrukturerade genom att berätta sin historia. Därigenom ges det komplexa
en ny strukturerad helhet som möjligen inte var tydlig tidigare. Precis så som
jag kort nämnde ovan, medför detta att berättelser är bärare av mening vilket
följaktligen innebär att de bör hanteras varsamt. I fokus för den typen av
varsamhet är frågor rörande hur människor väljer att tala om sina erfarenhe-
ter (Riessman 1993). Uppfattningen om berättelsen som meningsbärare,
utgör en andra viktig beröringspunkt.

I och med arbetet med denna avhandling har mitt intresse vuxit sig allt
starkare för forskarens roll i konstruktionen av de samtal som äger rum. Den
så kallade samkonstruktionen beaktas lyhört inom narrativ metod och berät-
telser ses där inte som en enbart individuell design, utan snarare som en sam-
konstruktion av både forskaren och respondenten (Riessman 1993). Givet att
jag genom detta avhandlingsarbete har blivit alltmer varse att, och även till
viss del på vilka vis jag som forskare deltar i konstruktionen av ett samtal
(och därmed möjligen även av det som erfars), värdesätter jag att detta nog-
samt beaktas inom narrativ metod.

Sammanfattningsvis och med erfarenhet av de samtal om narrativ metod
som jag under hösten 2005 bland annat fick möjlighet att föra tillsammans
med professor Cathrine Riessman, har jag låtit mig inspireras av narrativ
metod främst på basis av ovan nämnda tre grundläggande idéer. Det vill säga,
människor skapar ordning i komplexa situationer genom att forma berättel-
ser, och således blir muntliga och skriftliga sådana bärare av människors me-
ningsskapande. Därav vikten av att inte enbart vara lyhörd inför vad som
uttrycks, utan även hur detta sker. En förutsättning för att få tillgång till
människors berättelser är att min roll som forskare präglas av en viss tillbaka-
dragenhet och lågmäldhet i mötet med respondenten. Det handlar om att ge
respondenten möjligheten att ge sin berättelse förhållandevis ostört, men det
handlar även om att våga lyssna därtill. Slutligen har narrativ metods upp-
märksammande av den samkonstruktion som pågår, varit bidragande till min
inspiration av denna metod.



102

Tolkningarna följer samma struktur som tidigare i detta avhandlingsarbe-
te, det vill säga, Geertz (1979) erfarenhetsnära respektive erfarenhetsdistanse-
rade tolkningar. Detta tillvägagångssätt har diskuterats mer utförligt i kapitel
5, och för en tydligare genomgång hänvisar jag dit.

8.4 Erfarenhetsnära: att förhålla sig till digitala artefakter

För två år sedan träffade jag David för att genomföra en intervju, inom ra-
men för en annan studie. När inspelningsutrustningen stängdes av berättade
David någonting som därefter har dröjt sig kvar i mitt minne. David som vid
den tiden både beskrev sig själv, såväl som beskrevs av sin omgivning, som en
”early adopter”, berättade att han hade bestämt sig för att plötsligt begränsa
användningen av en del av sina artefakter. Han kände sig ”fragmenterad”,
”extremt less” och beskrev dygnets timmar som ”splittrade”35.

När vi nu åter igen träffades ett par år senare, bad jag David att tänka till-
baka och berätta om sitt beslut att förändra sina e-post- och mobiltelefonru-
tiner.

Jag upplevde det faktum att jag fick mejl hela tiden, mycket problematiskt. Jag
kände mig avbruten i alla olika typer av aktiviteter. (…) Då beslutade jag mig

för… för att börja kolla min e-post på morgonen [läs; när han kom till konto-
ret] och före det att jag åkte hem. (…) Jag bestämde mig för att inte läsa min e-
post under helgerna och att… inte sitta och ha e-postkontot öppet hela kvällar-
na.

David beslutade sig för att tydligare separera kontexterna hem och arbete,
och därmed också rollen som privatperson och yrkesverksam. Därtill såg
även ett värde i att inte längre vara den ”ständigt tillgänglige” David. Det var
främst dessa beslut om att begränsa och förändra strategierna för handling,
som inspirerade mig att söka efter personer som befann sig någonstans på en
skala mellan att tydligt begränsa digitala artefakters betydelse, och att helt
och hållet välja bort dem ur sitt hem och privatliv.

Idag följer David en slags idé om att inte spara till morgondagen, vad som
kan uträttas idag. Idén inbegriper att han återigen har vävt in mobiltelefonen
och datorn i sitt liv i en ganska omfattande utsträckning. Emellertid menar
han att han inte är ”tillbaka på ruta ett”, utan att han snarare använder sina
artefakter mer varsamt idag. Han betraktar sig inte heller längre som en
”early adopter”, han beskriver sig själv i termer av en ”mer normal” använda-
re. David menar att han har tydliga idéer för hur han skall arrangera sin till-
varo med artefakterna, emellertid menar han att motiven förändras.

Jag har strategier idag och jag hade det för två år sedan. Det är som om de kon-
stant utvecklas. (…) Vad det beror på, det vet jag inte riktigt.

                                                  
35 David och hans beslut om att begränsa sin mobiltelefon, digitala kalender och e-post, åter-
finns även i avhandlingens inledning.
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Nu lämnar vi David för en stund, och riktar i stället uppmärksamheten mot
tre personer som jag har träffat på grund av att de har fattat beslut om att
inte ha någon uppkopplad dator i sitt hem.

Ingrid

Som jag nämnde inledningsvis, var det inte så enkelt att komma i kontakt
med personer som har valt bort och begränsat digitala artefakter. Ingrid är en
av de personer som jag har fått möjlighet att träffa efter att ha hört mig för
bland vänner och mer eller mindre bekanta. Någon hade hört talas om henne
och efter en tids arbete som både involverade mig men även delar ur min
bekantskapskrets, kunde Ingrid och jag bestämma tid för ett möte. Själva
intervjun genomfördes hemma hos Ingrid i hennes kök, och eftersom vi i det
närmaste var obekanta för varandra, presenterade vi oss och småpratade en
stund innan jag satte på den MP3-spelare som användes för ljudupptagning.

Inspirerad av narrativ metod, valde jag att komma förberedd till vårt möte
med endast en formulerad fråga. Frågan löd: kan du berätta för mig om ditt
beslut att inte ha någon uppkopplad dator hemma?

Ingrid arbetar sedan tjugo år tillbaka inom vården. Hon är ensamstående
mamma till två barn; en tioårig flicka och en tolvårig pojke. För ett antal år
sedan bodde familjen även med pappan och var då bosatta i ett hus utanför
staden. Idag hyr den lilla familjen en fyrarummare som är nära belägen skola
och arbete. När familjen bodde utanför staden fanns både dator och upp-
kopplingsmöjlighet i form av modem, tillgängligt. Främst var det då maken
som nyttjade datorn. I och med separationen blev datorn kvar i Ingrids ägo,
och då den idag har många år på nacken, är det förhållandevis begränsat vad
som är möjligt att använda den till. Familjen har en del gratisspel (som har
följt med reklam och kvällstidningar) som förvisso går att använda, men som
barnen idag har vuxit ifrån och inte visar något intresse. Ingrid har valt att
inte köpa någon ny dator, och hon har heller ingen uppkopplingsmöjlighet
hemma trots att det område hon är bosatt i har tillgång till bredband.

Då Ingrid fick sin fråga om hon kunde berätta om sina beslut att inte ha
någon uppkopplad dator hemma, svarade hon skrattande och självklart. Där-
efter satt jag i stort sett helt tyst och lyssnade under resten av vårt samtal.
Ingrid berättade, funderade och förklarade och jag lät henne ge sin berättelse
eftersom jag upplevde att den kom bara jag höll mig till en lyssnande roll.

På min inledande fråga svarade Ingrid:
Ja, det kan jag! Det där har jag ju stött och blött om och om igen.

Under samtalets gång blir det tydligt att detta verkligen är någonting som
både ofta är uppe till diskussion, och föremål för reflektion. Bland annat
menar Ingrid, är detta en kostnadsfråga eftersom hon är ensamstående och
har en lön att leva på.
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… det är en kostnadsfråga i och med att jag är själv. Då tycker jag att de här
hundralapparna de kan vi lägga på någonting annat.

Detta är dock inte det primära motivet. Den huvudsakliga anledningen
handlar snarare om att barnen ännu är för unga.

… de är för små för att sitta framför datorn och komma ut på Internet och
komma ut på sidor och komma i kontakt med saker som de egentligen inte är
redo för.

Det handlar om potentiella faror som lurar och som varken Ingrid eller bar-
nen har möjlighet att förstå idag. Ingrid på grund av att hon helt enkelt inte
själv använder Internet och datorn särskilt mycket och därmed inte har kän-
nedom om det liv eller de aktiviteter som man kan ägna sig åt på Internet,
och barnen eftersom de inte är tillräckligt mogna.

Med allt det som lockar och alla otrevliga människor som faktiskt lurar ungar på
nätet… och då tror jag att man kan faktiskt… det är en mognadsgrej att man

fattar att alla är inte den de är.
Ingrid förklarar att hon dessutom arbetar på sådana tider att även om de
hade internetuppkoppling hemma så skulle hon inte ha någon möjlighet att
vara med barnen och se, kontrollera och förklara vad de höll på med. Hon
vill helt enkelt inte att barnen skall tillbringa tid ensamma hemma och ägna
sig åt sådant som varken Ingrid eller barnen eventuellt känner till och förstår
vidden av fullt ut.

Ingrid menar att hennes beslut innebär att hon är ”väldigt mycket utan-
för” och berättar exempelvis att skolomsorgen många gånger kommunicerar
till föräldrar via Internet, samt att kommunikation föräldrar emellan även går
den vägen. Ingrid har förvisso möjlighet att läsa e-post via sitt jobb, men
eftersom tillgången där är mycket begränsad, väljer Ingrid att säga att hon
inte har någon tillgång överhuvudtaget.

Valet att stå utanför tycks inte enbart beröra Ingrid och hennes familj,
även omgivningen reagerar på, och ifrågasätter hennes beslut. Kommentarer-
na är många och ibland även vassa.

Jag har hört alltifrån att jag är internetmotståndare till att jag inte följer med ut-
vecklingen och hur klarar du av att leva utan Internet, och visst det är ju

omständligt.
Ingrid berättar att hon ringer grannar och kompisar för att hålla sig informe-
rad om sådant som har med barnen och fritidssysselsättningar eller skola att
göra. För det mesta går det bra att hålla sig informerad, men i situationer då
det exempelvis är turbulent stämning i någon av barnens klasser, är det svårt
att hålla sig ajour med allt som sker. Ingrid berättar även att hennes beslut
emellanåt till och med retar upp människor, och berättar om ett tillfälle då
en vuxen person i hennes närhet reagerade och sa:

Du är ju en internetmotståndare… du måste ju förstå att samhället kräver att
alla skall ha Internet.
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Samtidigt som Ingrid lyfter fram de argument som ligger till grund för be-
slutet, vill hon tydligt markera att hon också ser många fördelar med datorer,
Internet och teknikutveckling i allmänhet. Vid ett flertal tillfällen uttrycker
hon sig i stil med:

Jag är inte Internetmotståndare… (…) Jag tycker att tekniken är bra, att det går
framåt. Den behövs i oändligt många verksamheter, på arbetsplatser…

Ingrids beslut gäller här och nu och är inte skrivet i sten, utan snarare avser
hon att med tiden omvärdera sitt beslut och köpa en dator och möjliggöra
för barnen att utforska Internet. Förändringen menar Ingrid, kommer när
barnens skolarbete tydligare kräver det.

… jag menar ju äldre de blir, ju mer kräver ju skolan att de måste ut på nätet
och söka information. Och då får man ju tänka om och då är de ju… ja, jag har
inte någon ålder utan det är väl något man känner att nu förstår de att man
lämnar inte ut sitt namn och telefonnummer på en chattlinje utan man har läst

och förstått…att det är farligt.
Mötet med Ingrid avslutades när hennes berättelse tog slut. Jag valde att inte
ställa en mängd med följdfrågor utan strävade hela tiden efter en tillbakadra-
gen och lyssnande roll.

Leif

Leif är 35 år och ensamstående, samt studerar vid universitetet. Dessförinnan
har han skaffat en bred erfarenhet från såväl olika typer arbeten, som utbild-
ningar. Ett par månader tidigare när jag för första gången kom i kontakt med
Leif, berättade han att han då inte ägde någon uppkopplad dator. Vidare
beskrev han sig själv som en aktiv person som inte gärna valde stillasittande
vid datorer, framför exempelvis olika former av idrott. När vi nu några må-
nader senare möttes för en intervju, visade det sig att Leif var ägare till en
dator sedan ett par veckor tillbaka. Ännu hade han emellertid inte hunnit få
någon rätsida på sin internetuppkoppling, och således återstod en del arbete
innan han kunde använda den som han hade tänkt.

Leif fick frågan om han kunde berätta om sitt val att inte ha någon dator
hemma (och förväntades då tänka tillbaka och sätta sig in i sina tidigare be-
slut).

Leif uttrycker att han alltid har varit ganska ointresserad och att han där-
med ”inte känner sig hemma med datoranvändning”. Han menar även att
han ”nog aldrig har skolats in i det, kommit igång”. På frågan om det är
ekonomiska argument som ligger till grund för beslutet försäkrar han mig
om att så inte är fallet. ”Jag har alltid haft det bra ställt, och känt att jag har
kunnat köpa en dator men jag har inte riktigt sett ett behov.” De ärenden
han trots allt har velat uträtta med hjälp av datorn och Internet, har han
kunnat avklara i samband med besök hos släkt och vänner.
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Leif diskuterar gärna datorisering och olika former av konsekvenser därav,
men han gör det med viss underton av tveksamhet. Egentligen upplever jag
inte att tveksamheten är kopplad till hans tidigare beslut om att inte äga
någon dator, utan snarare rör det beslutet om att köpa en dator.

Just nu funderar Leif en del över varför han egentligen har skaffat sin da-
tor. Leif lyfter fram argument som handlar om att vardagen utan dator för-
svåras allt mer, och att det är en av de anledningar till varför han till slut
valde att tänka om. Exempelvis menar han att hans musikintresse inte längre
kan tillgodoses genom de lokala musikaffärerna i staden, och han uttrycker
också åsikter om att exempelvis teknik går att få tag på till en billigare pen-
ning via Internet.

Leifs beslut om att skaffa en dator känns inte självklart. Om och om igen
återkommer han till att han inte ser det egentliga behovet, och han uttrycker
också att han så långt det är möjligt söker sig till sammanhang där han i stäl-
let för att ta datorn till hjälp, får den sociala kontakten. Exempelvis går han
gärna till banken och uträttar sina ärenden där i stället för att göra sina bank-
ärenden via nätet.

Lite känns det så att kraven ställs att man skall vara en datoranvändare. Oavsett
om man vill eller inte. (…) Så långt det går försöker jag undvika [läs; undvika
att använda datorn och Internet om det finns andra möjligheter.].

Nu är emellertid beslutet fattat, men redan innan datorn var på plats hemma
hos Leif upplevde han att det var en hel del bekymmer förenat med inköpet.

Det blev funderingar direkt…vad skall jag skaffa för dator…det kändes redan
då att det blev ett stort bekymmer. Jag ser ju att det är en hel del innan man har
kommit igång. Många teknikrelaterade utmaningar att hantera. (…) Helst av
allt skulle jag ju vilja slippa, men jag tror som sagt att det kommer att underlätta

min vardag. (…) Jag känner att mycket i min vardag har varit komplicerat just
för att jag inte har haft någon dator.

Leif uttrycker att han känner en viss press på sig att skaffa en dator, och ger
förhållandevis motstridiga bilder av vad han riktig önskar uppnå med sitt
datorköp, och kanske framförallt varför. Han uttrycker också en önskan om
att klara av att hantera alla datorrelaterade utmaningar på egen hand, samti-
digt som han i nästa andetag menar att han antagligen kommer att behöva en
hel del hjälp. Möjligen är den tveksamhet som han ger uttryck för extra
framträdande just nu i och med att det kvarstår en del arbete innan allt fun-
gerar så som Leif önskar. Det kan självfallet också vara ett uttryck för att han
inte är fullt tillfreds med förändringen.

Eva

Eva är 50 år och bor tillsammans med sin man i ett hem där de gemensamt
har fattat beslut om att inte ha någon dator eller internetuppkoppling. Eva är
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ytterligare en person som jag har ”hört talas om” via andra människor i min
omgivning. Därtill arbetar hon på en arbetsplats som jag besöker regelbun-
det, och således har vi mötts ett par gånger per vecka, vilket har skapat goda
möjligheter för mig att presentera mig själv, min forskning och så småning-
om även min önskan om att få genomföra en intervju med henne.

Det faktum att Eva och jag redan hade haft möjlighet att presentera oss
för varandra under en längre tid, gjorde att vi var förhållandevis bekanta när
intervjun genomfördes. Detta kan jämföras med Ingrid som jag aldrig hade
träffat tidigare, utan endast hade samtalat med ett par minuter via telefon.

För intervjun hade jag i huvudsak förberett en enda fråga, och där utöver
några stödord som hjälp ifall vårt samtal skulle behöva hjälp på traven. Själva
frågan löd: kan du berätta för mig om ditt beslut att inte ha någon dator
hemma? Självfallet är ingen intervjusituation den andra lik, och vad som
började med en ambition om att enbart ha en lyssnande roll, förvandlades
snabbt till någonting annat. Evas nyfikenhet och intresse gjorde att mötet till
slut alltmer liknade ett samtal. Vårt samtal slutade med att Eva ställde frågor
som jag besvarade så gott jag kunde.

När Eva berättar om familjens beslut att inte ha någon dator hemma, kret-
sar motiven i första hand kring aspekter rörande livskvalitet snarare än mo-
netära diton. Eva resonerar om att det mycket möjligt finns fördelar med
datorer och Internet som överväger dess nackdelar. Personligen bedömer hon
emellertid ännu så länge att så inte är fallet. Flera gånger under intervjun
lyfter hon fram farhågor om att vi ”tappar bort varandra” samtidigt som hon
understryker hur viktig hon anser att den ”lilla dagliga kontakten” är.

… hur det än är så viktigt är ju det här, det mänskliga mötet. Det tycker jag.
Det får vi inte glömma bort… i tron om att det kan gå så rationellt till. Varför

lever vi då? Livet har ju så stor mening. Det kan underlätta vardagen men det
får inte gå till överdrift. Tycker jag.

När det gäller att underlätta vardagen använder Eva en dator på sin arbets-
plats för att besöka sin brors blogg. Brodern bor inte i Sverige och Eva väljer
bland annat att hålla kontakt med honom via bloggen. Eva läser vad brodern
skriver, men väljer att inte kommentera blogginläggen. Däremot skickar hon
ibland vanliga brev eller kontaktar honom per telefon. Broderns blogg hand-
lar mycket om trav vilket är någonting som ligger Eva varmt om hjärtat. Ett
par, tre gånger per vecka spelar Eva på travet. Detta är dock ingenting hon
väljer att göra via Internet, utan hon föredrar att gå till den lilla spelbutiken.
Dels handlar det om vikten av den kontakt hon skapar med människor ex-
empelvis via mötet med personalen i butiken, dels handlar det om att hålla
spelandet inom rimliga gränser. ”Det är ett sätt att begränsa sig själv också.”
Eva föredrar även att gå till svensk kassaservice och till banken. ”Jag vill ha
den där lilla kontakten med de som jobbar på banken.”.
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När Eva nämner kostnader som ett sekundärt motiv till varför de väljer att
inte ha någon dator hemma, berättar hon även om sin mobiltelefon och de
strategier hon utvecklar för att hålla kostnader förenade med den nere. En
strategi handlar om att använda sig av kontantkort. Därtill väljer Eva att ha
den avslagen på dagarna när hon befinner sig på sitt arbete. Så snart som
arbetsdagen är förbi, slår hon igång sin mobil och ringa ett par samtal, i för-
sta hand till sin man för att under uppskattningsvis 1 minut och 40 sekun-
der, avhandla frågor om exempelvis middag och inköp.

Eva är en vetgirig, orädd och reflekterande människa. Exempelvis uppe-
höll vi oss inledningsvis länge kring den MP3-spelare jag bar med mig till
intervjutillfället, eftersom Eva hade många frågor om den. Att Eva i mina
ögon är orädd, baserar jag både på att hon har läst utbildningar som har
resulterat i arbeten med olika former av datorhandhavande, såväl som att hon
då och då använder en dator som står placerad på hennes arbetsplats, och
således inte passar in i någon beskrivning av så kallad datorrädsla. Eva är
heller inte främmande för att de en dag kommer att äga en uppkopplad da-
tor. Den dagen vill hon emellertid inte vara beroende av andra personers
hjälp och kompetens för att få programvaror och uppkoppling att fungera.

Jag vill kunna lära mig själv, vill känna att jag behärskar allt då, jag vill inte be-
höva gå till grannen för att fråga. Jag vill kunna klara av den själv.

Eva är genuint intresserad av att diskutera digitala artefakter och dess konse-
kvenser för samhällsfrågor i stort, likaväl som dess betydelse för möjligheten
att skapa mening i hennes privata liv. Eva låter sig inte enbart intervjuas,
utan tar även tillfället i akt att diskutera frågor som intresserar henne. Bland
annat vill hon reflektera över på barn, ungdomar och digitala artefakter. Eva
reflekterar även över huruvida vi bör forma ett samhälle där allting kan fun-
gera ”parallellt” eller inte, det vill säga där det skall gå att leva ett liv både
med och utan uppkopplade datorer. Utan att uppfattas som negativt inställd,
utan snarare som kritiskt reflekterande, återkommer hon om och om igen till
följande viktiga frågeställningar:

Vad är det som gör att det blir så himla bra med datorn… för vem? Behövs
den… verkligen? Jag tycker man skall tänka efter. Människor har ett eget an-

svar.

8.5  De annorlundas betydelse

Detta kapitel har bland annat tjänat till att ifrågasätta vår förståelse för icke-
användning av digitala artefakter. Tidigare forskning visar att användning
ofta associeras med positiva värden och kvaliteter medan icke-användning
beskrivs i långt mindre smickrande ordalag (Selwyn 2003). Dessa första för-
sök att ifrågasätta förståelsen för icke-användare och icke-användning, tyder
på att indelningen och förståelsen är onyanserad och möjligen också miss-
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visande. Idag omger vi oss med olika typer av digitala artefakter, i olika kon-
texter och med olika syften. Artefakterna har i det närmaste blivit någonting
ständigt närvarande i våra liv och vi bör fråga oss om vi fortfarande överhu-
vudtaget har valmöjligheten att välja, alternativt välja bort dem, eller om vi i
stället bör tänka på digitala artefakter som någonting vi alla och på olika sätt
måste förhålla oss till (snarare än att använda eller icke-använda)36.

Ett exempel på svårigheten att tydligt kategorisera i termer av användning
och icke-användning är David vars idéer om digitala artefakter vi har följt i
denna avhandling. Genom Davids berättelser har vi lärt att restriktioner inte
behöver vara definitiva, det handlar inte om att använda eller att inte använ-
da. Snarare handlar det om att hela tiden utveckla och omvärdera sina strate-
gier för hur tillvaron med digitala artefakter kan och bör arrangeras.

Kapitlet har även tjänat till att nyansera förståelsen för vem som väljer att
begränsa och välja bort digitala artefakter. Exempelvis innehåller kapitlet
personer som skiljer sig en hel del från de idéer om icke-användare som pre-
senterades inledningsvis (Selwyn 2003). Inte så sällan är det personer som
inte förmår inse sitt eget bästa, äldre, personer med rädslor av olika slag, eller
de med svag ekonomi som antas representera personer som inte använder
digitala artefakter. Varken Eva, David, Leif eller Ingrid är ”för gamla”, inte
heller är de är de för ”ointelligenta” för att ha förutsättningar att förstå sitt
eget bästa, de är inte heller rädda eller i en sådan ekonomisk situation att
detta utgör ett huvudsakligt argument för beslutet. Snarare kan de ses som
förhållandevis vanliga personer som på var sina vis strävar efter att forma sina
liv med eller utan digitala artefakter.

Ur metodhänseende har studien av icke-användarna varit spännande och
utmanande av flertalet anledningar. Bland annat har det tämligen tillbaka-
dragna förhållningssättet gentemot respondenten, utgjort en utmaning. Att
komma förberedd till en intervju med endast en fråga, och att sträva efter att
inte samtala så stor utsträckning, var för mig en obekant situation.

En ytterligare utmaning handlar om att det har varit svårt att överhuvud-
taget komma i kontakt med potentiella respondenter. Efter att ha fått till-
gång till namn på möjliga deltagare, har många valt att tacka nej till att bidra
till studien. Möjligen handlar detta om att är ett förhållandevis svårt val att
idag stå utanför och vara annorlunda (Sørensen 2006), och det inte är själv-
klart att man vill uppmärksamma det. I de första mötena med respondenten
är det viktigt att redogöra för sina avsikter som forskare, att exempelvis syftet
i detta fall har handlat om att nyansera förståelsen för vem som väljer bort,
till skillnad från att i värsta fall bidra till att förstärka idéer om att rädsla,
fobier, okunskap och så vidare utgör de huvudsakliga motiven. Jag har be-

                                                  
36 Se exempelvis: Greenfield (2006).
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mödat mig om att förmedla en känsla av att de är utvalda för att bidra till
mitt arbete på grund av att deras val är viktiga och intressanta.

Kapitlet har också syftat till att förstå vilken potential en sådan här förhål-
landevis omvänd studie har när det gäller att bidra till förståelsen för männi-
skors förhållningssätt till digitala artefakter. Givet idéer om att studera var-
dagsliv som skiljer sig åt från forskarens (Klein & Ehn 1994), har denna
studie potential att uppmärksamma det vardagliga och det vi riskerar att ta
för givet. Studien av de så kallade icke-användarna är på sätt och vis en studie
som skiljer sig åt från mig och mitt vardagsliv.

Emellertid ser jag en annan potential i studien som jag finner än mer
spännande att rikta fokus mot. Det har varit mycket intressant att möta re-
spondenterna med avseende på deras genomtänkta idéer om hur och varför
de väljer att forma sina liv så som de gör. Jämfört med de övriga studierna i
denna avhandling, har några av icke-användarna haft lättare att uttrycka svar
på mina frågor, eller i detta fall min fråga. Som nämndes tidigare, bidrar
valet att stå utanför antagligen till att man granskar och diskuterar sina motiv
och argument oftare. Därmed blir de sannolikt också både mer bekanta såväl
som lättare att förmedla. Exempelvis uttrycker Ingrid att hon har fått redogö-
ra för sina beslut inför andra föräldrar i ett av barnens skolklass, och hon
svarar tydligt och genomtänkt på frågan om hon kan berätta om sitt beslut.

Kapitlet har bidragit med en insikt om att studier av så kallade icke-
användare har god potential att berika förståelsen för människors förhåll-
ningssätt till digitala artefakter i vardagen. En fråga som dröjer sig kvar hos
mig handlar om varför vi inom vårt ämne så sällan vänder oss till personer
som väljer bort och begränsar digitala artefakter?

Avslutningsvis vill jag understryka att ambitionen med denna studie inte
handlar om att värdera, eller ta ställning till huruvida digitala artefakter är
bra, bör begränsas eller någonting liknande. Snarare handlar min strävan om
att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det samhälle vi är delaktiga i att
skapa. Winter (2007) skriver i sin krönika i Dagens Nyheter, om vikten av
att bibehålla sin irritation över datorerna:

Den dag vi är nöjda med datorerna kan det förstås betyda att de har utvecklats

till fulländning. Men det kan också betyda att vi har gett upp.
Denna studie har varit mitt sätt att inte nöja mig utan att protestera något
lite.

I huvudsak har detta kapitel handlat om att reflektera över det metodolo-
giska tillvägagångssättet. I det följande kapitlet är min ambition att i stället
diskutera icke-användning i relation till de åtta analytiska begrepp som pre-
senterades i kapitel 7. Således utgör följande kapitel 9 ett tydligare bidrag till
syftet att undersöka människors förhållningssätt till digitala artefakter i var-
dagen. Kapitel 9 motsvarar även en erfarenhetsdistanserad tolkning av studi-
en av de så kallade icke-användarna.



Kapitel 9

En tredje ansats:
begreppen prövas

Syftet med kapitlet är att pröva de åtta analytiska begrepp som presenterades
tidigare i denna avhandling. Med vägledning av begreppen avser jag diskute-
ra icke-användarnas berättelser. Kapitlet syftar även till att utveckla definitio-
nen avseende begreppet handlingsstrategi för digitala artefakter37. Arbetet
bygger på mina samlade erfarenheter från denna avhandlings samtliga studi-
er.

9.1 De analytiska begreppen prövas

I vad som följer avser jag diskutera icke-användarnas berättelser med ut-
gångspunkt i de analytiska begreppen. Detta innebär att begreppen och dess
användbarhet prövas med avseende på relevans och potential att nyanserat
analysera människors förhållningssätt till digitala artefakter. Jag vill dock
understryka att de analytiska begreppen inte var formulerade tillfullo när
studien genomfördes. Detta innebär att begreppen inte prövas med avseende
på dess potential att studera människors förhållningssätt. Rent strukturmäs-

                                                  
37 Begreppet introducerades i kapitel 5: En första ansats: förhållningssätt och handlingsstrate-
gier.
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sigt kommer jag att återkoppla till de åtta analytiska begreppen relativt kort-
fattat, och ägna något större uppmärksamhet åt det nionde analytiska be-
grepp (omfattning) som jag avser presentera närmare slutet av denna sektion.

Tidigare hävdade jag att människors förhållningssätt är beroende av en
riktning, vilket handlar om vår strävan och avsikt är att öka eller minska an-
talet teknikinslag i tillvaron. Tidigare har exempelvis Linnea beskrivits i ter-
mer av någon som ibland visar på en önskan om att öka antalet teknikinslag i
sin tillvaro. När det gäller studien av icke-användare handlar riktningen om
att minska eller begränsa inslagen.

Förhållningssättens styrka avser kraftfullheten i det som sker, hur mycket
vi vill någonting. När det handlar om människors val att välja bort och be-
gränsa digitala artefakter är det fullt rimligt att tala om detta i termer av ett
ställningsstagande. Ordvalet signalerar att valet leder bort från normen, en
norm som i detta fall handlar om att vi bör använda och införliva digitala
artefakter. Att fatta beslut som ser annorlunda ut är dock inte så självklart
enkla (Sørensen 2006, Ward 2005, Selwyn 2003), och därav ordvalet ställ-
ningsstagande. Besluten kräver en kraftfullhet, det krävs en stark vilja och
beslutsamhet för att bryta mot normen.

Eva och Ingrid är två exempel på personer som har valt att inte ge datorn
plats i sina hem och i sina privata liv, och framförallt fordrar Ingrids beslut
en kraftfullhet. Ingrid är mor till två barn i tio- och tolvårsåldern, och bar-
nens och Ingrids önskemål om datorn och Internet skiljer sig åt. Det finns
även krafter i omgivningen, som exempelvis är kopplade till barnomsorg och
skolverksamhet, som tydligt och frekvent påminner Ingrid om hennes val
och dess konsekvenser. Även Davids beslut kräver en viss kraftfullhet i och
med att han bryter mot sina tidigare och tydligt uttalade föresatser att vara
tillgänglig när och var som helst.

Att förhållningssätten är bundna till kontexten handlar om att våra förhåll-
ningssätt kan se olika ut beroende på vilken kontext vi befinner oss i. Vi har
tidigare sett exempel på hur David agerar olika beroende på om han är
hemma eller på arbetet. Variationen blir även tydlig när man lyssnar till Eva
och Ingrids berättelser. Båda två väljer att inte ha någon uppkopplad dator
hemma, men detta innebär för den skull inte att de helt och hållet väljer bort
digitala artefakter ur sina liv. Både Eva och Ingrid har möjlighet att nyttja
datorer och internetuppkoppling via sina respektive arbetsplatser, vilket de
också gör emellanåt när de har lust och känner ett behov därav.

Att förhållningssätten ser olika ut beroende på situationen handlar om hu-
ruvida besluten gäller här och nu, alternativt på lång sikt. När det gäller stu-
dien av icke-användarna, menar exempelvis Ingrid att de med största sanno-
likhet kommer att ha en uppkopplad dator hemma när barnen blir lite större
och därmed förhoppningsvis är bättre rustade att förstå vidden av sina hand-
lingar. Hennes beslut gäller här och nu och sträcker sig endast över en be-
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gränsad tid. Likaså är Evas beslut om att inte ha en uppkopplad dator hem-
ma, inte skrivet i sten. Den dag som hon upplever behovet av att ha tillgång
till Internet, ser hon inga hinder i att tänka om. När det gäller Davids beslut
att experimentera med olika typer av digitala artefakter, kan man säga att det
bygger på att han nu och då förändrar sitt sätt att agera givet att han prövar
nya digitala artefakter med potentiellt andra utmaningar och möjligheter.

Det analytiska begreppet teknik handlar om att förhållningssättet är bero-
ende av vilken digital artefakt som är i fokus. Det är även möjligt att diskute-
ra teknikbundenhet i relation till studien av människor som väljer bort och
begränsar digitala artefakters betydelse. Begränsningen avser inte med nöd-
vändighet all användning av olika former av digitala artefakter, utan snarare
kan besluten se olika ut beroende på vilken artefakt fokuseras. De personer
som har givit röst åt denna studie har olika idéer om hur de skall agera bero-
ende på vilken digital artefakt vi har samtalat om. Eva, Ingrids (och delvis
även Leifs) beslut att begränsa digitala artefakters betydelse omfattar exem-
pelvis inte mobiltelefonen.

Förhållningssätten varierar även i förhållande till våra syften. Att diskutera
syftet i relation till studien om icke-användning blir förhållandevis speciellt,
givet att flera av respondenterna uttrycker att de inte ser något syfte. Exem-
pelvis menar Leif och Ingrid att de helt enkelt inte ser ett tillräckligt starkt
syfte med att ha en dator hemma just nu. Således är i detta fall avsaknaden av
ett relevant eller tydligt syfte en av anledningarna till varför de fattar sina
beslut.

Avseende begreppet kunskap, mötte vi i studien bland andra Leif, Ingrid
och Eva som tydligt uttryckte att de inte har särskilt goda kunskaper om
digitala artefakter, och att detta utgör en av de anledningar till varför de väl-
jer att inte ha någon dator. Emellertid har både Ingrid och Eva förmågan att
reflektera och de diskuterar gärna konsekvenser av digitala artefakter, samt
visar olika typer av argument på ett nyanserat sätt. Emellertid betyder inte
detta att de därmed saknar tilltro till sin förmåga att lära sig. Gemensamt för
samtliga tre är att de idag anser sig sakna den tekniska kunskapen, men där-
emot bedöms de ha goda möjligheter att reflektera över digitala artefakter.

Tidigare har jag även diskuterat att förhållningssätten kan förändras över
tid. David illustrerar förhållningssättens varaktighet givet sitt val att begränsa
de digitala artefakterna för en tid. David är en person som antagligen skulle
uppvisa andra, förändrade och nya användningsmönster och idéer vid ett
ytterligare samtal med honom. Ingrid uttrycker även hon erfarenheter och
idéer om hur hennes förhållningssätt har förändrats över tid. Tidigare när
hon var sambo med barnens far, hade familjen exempelvis både dator och
uppkoppling i hemmet. I samband med separationen valde Ingrid att föränd-
ra detta i och med att barnen hade blivit större, fattade hon beslut om att
försöka begränsa deras utforskande därav.
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Studien av icke-användare har resulterat i ett nionde analytiskt begrepp,
som jag har valt att benämna omfattning38. Omfattning avser huruvida vi
anser att det vi gör berör det lilla, det vill säga vårt liv, alternativt den stora
världen. Fattar jag exempelvis beslut om hur jag skall använda min dator
eftersom jag anser att det är viktigt för mig personligen eller för världen? Ett
exempel på ett beslut som rör det stora, är någon som begränsa digitala arte-
fakter på grund av ideologiska ställningstaganden (Selwyn 2003). Förslagsvis
eftersom man anser att datorer försämrar arbetssituationen för människor,
alternativt att människor ersätts med maskiner.

Eva funderar exempelvis en hel del över digitala artefakter och dess konse-
kvenser. Hon vill gärna diskutera effekter av att ersätta eller förflytta mycket
av det vi ägnar oss åt till att utföras med hjälp av datorer och Internet. Eva är
även av åsikten att vi borde fundera och reflektera mer samt inte med nöd-
vändighet pröva på allt nytt bara för att det är nytt. Blir det verkligen bättre,
vad blir bättre, vad ersätter vi, går vi miste om någonting vi inte kan ersätta
med datorkontakterna, vilket ansvar åvilar oss et cetera, är frågor som hon
gärna diskuterar, och genom sina funderingar har hon ett något större sam-
hällsperspektiv. Evas reflektioner omfattar andra än henne själv, omfattning-
en handlar inte nödvändigtvis om det lilla i Evas liv.

Motsatsen, det vill säga att fatta beslut baserade på en önskan om att värna
om, eller förändra situationen i det förhållandevis lilla i mitt liv, kan exem-
pelvis handla om att man begränsar sina barns möjligheter att surfa på Inter-
net. Beslutet kan vara en konsekvens av att man inte har möjlighet att sätta
sig in i och förstå, alternativt vara delaktig i barns aktiviteter på förslagsvis
svenska Lunarstorm39, eller den amerikanska motsvarigheten MySpace40.
Ingrid väljer exempelvis att begränsa sina barns möjligheter att ta del av ut-
budet via Internet eftersom hon anser att det finns så mycket som de kan
utsättas för som de ännu är för små för att förstå. Ingrid är även av åsikten att
det finns mycket annat man kan ägna sin tid åt än att sitta framför datorn.
Omfattningen av Ingrids beslut rör främst det lilla, barnen och familjen.

                                                  
38 Samtliga nio begrepp återfinns i figur 3 nedan.
39 http://www.lunarstorm.se
40 http://www.myspace.com
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Nedan presenteras figur 3, vilket är en utveckling av figur 2. Skillnaden
handlar om att det nionde analytiska begreppet återfinns i figuren.

Figur 3: En ökad precision avseende vår förståelse för människors förhållnings-
sätt till digitala artefakter: nio analytiska begrepp.

Avslutningsvis vill jag påminna om att sammansättningen av de nio analytis-
ka begreppen bör betraktas som en komposition och som tillsammans, inte
enskilt, bidrar med en mer nyanserad förståelse för människors förhållnings-
sätt till digitala artefakter i vardagen. I detta kapitel har jag presenterat ett
första försök att pröva dessa begrepp. Arbetet resulterade i behovet av ytterli-
gare ett analytiskt begrepp för att förhöja precisionen i samtalet.

9.2 Handlingsstrategier: en utveckling

I följande sektion hänvisar jag återigen till ett av de två centrala begrepp som
formulerades i kapitel 5, nämligen handlingsstrategier för digitala artefakter i
vardagen, och jag kommer nu att presentera en något mer utvecklad förståel-
se för begreppet. Emellertid vill jag understryka att mitt huvudsakliga intresse
i denna avhandling har riktats mot att utveckla min förståelse för människors
förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. Således har begreppet
handlingsstrategier inte bearbetats i samma utsträckning, även om presenta-
tionen sker i en senare del av avhandlingen. Sektionen bygger på mina erfa-
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renheter från studierna av Linnea, Martin, de professionella och icke-
användarna.

Handlingsstrategier för digitala artefakter kan vara mer eller mindre med-
vetna. För en del av mina respondenter verkar det som om handlingsstrategi-
erna är svåra att sätta ord på och uttrycka, och som om det inte är någonting
som de har tänkt så särskilt mycket på. Linnea, Martin och de fem professio-
nella uttrycker exempelvis olika slags medvetenhet när de talar om hur de
gör, hur de brukar sina artefakter och hur artefakterna både tilldelas och tar
plats i vardagen.

Vid en jämförelse av dessa första studier och den avslutande studien av
icke-användare, uttrycker respondenterna i den senare förhållandevis väl
genomtänkta och medvetna idéer om såväl vad de gör som varför. Till exem-
pel berättar Ingrid att hon har tänkt igenom sina beslut och dess konsekven-
ser många gånger. Jag har tidigare diskuterat vad detta kan bero på, och jag
har lyft fram att beslutet att välja bort och begränsa digitala artefakter är
förhållandevis ovanligt och möjligen därmed också svårt (Sørensen 2006).
Detta får konsekvenser för hur medvetna strategierna och motiven för hand-
ling är.

 Att vi ibland har svårt att uttrycka våra handlingsstrategier skall inte själv-
klart tolkas som ett uttryck för att de därmed inte är genomtänkta eller väl
grundade. Det kan snarare vara ett uttryck för att de argument som låg till
grund för handling har bleknat med tiden och att man således inte fullt ut
kan redogöra för frågor om varför man agerar så som man gör41. Medveten-
heten syftar heller inte på huruvida vi har kunskap och medvetenhet om
datorers konsekvenser eller inte. De syftar på huruvida vi kan uttrycka att vi
agerar på ett visst vis, och i så fall även vad vi gör.

Även om jag precis har skrivit att handlingsstrategier kan vara mer eller
mindre medvetna, ser jag samtidigt en utmaning i att överhuvudtaget tänka
eller tala om en omedvetenhet i detta sammanhang. I och med att vi uttryck-
er att vi gör på ett visst vis, formar vi till viss del, och medvetandegör våra
handlingsstrategier42. Detta innebär för den skull inte att det är omöjligt att
uttala sig om nyanser i människors medvetenhet. Det är möjligt att uppleva
variationer givet hur tydligt respondenten kan uttrycka vad denna gör, eller
exempelvis hur främmande frågorna verkar.

Handlingsstrategierna kan även vara av en viss typ43. Mycket förenklat
finns handlingsstrategier som syftar till att ta till sig och välkomna olika for-
mer av digitala artefakter och i olika utsträckning, så som stundvis både Da-

                                                  
41 Detta resonemang fördes tidigare i kapitel 5.
42 Upplevelsen formas i samband med att vi strävar efter att verbalisera våra känslor, och skapa
mening i någonting som ännu endast delvis existerar för oss (McCarthy & Wright 2005). Se
kapitel 3.
43 Olika typer av handlingsstrategier diskuterades även i kapitel 6, med stöd av Carlell (2001).
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vid och Linnea har gett uttryck för. Det finns handlingsstrategier som syftar
till att anpassa sig efter artefakterna, och det finns slutligen även handlings-
strategier som syftar till att begränsa och kontrollera de digitala artefakternas
betydelse och plats i vardagslivet. Hur handlingsstrategierna ser ut är av-
hängigt vem det handlar om, vilken typ av digital artefakt, vilken kontext
som är aktuell och så vidare. Variationerna av olika typer av handlingsstrate-
gier är således oändliga.

Handlingsstrategierna ser olika ut beroende på vilka förväntningar som är
rådande i ett sammanhang. Förväntas vi ta till oss, använda, experimentera
och välkomna olika typer av artefakter, eller förväntas vi vara skeptiska, oro-
liga, och allmänt negativt inställda? I studien av icke-användarna uttrycker
exempelvis Leif att det känns som om det inte finns något val, att man för-
väntas äga en dator. Ingrid berättar om föräldern i sonens klass, som uttryck-
er synpunkter om att hon borde förstå att samhället kräver att man har en
dator.

Förväntningarna är bland annat beroende av våra tidigare erfarenheter av
de sammanhang och de syften som digitala artefakter kan eller bör brukas.
Tidigare i denna avhandling har jag diskuterat vår erfarenhet av digitala ar-
tefakter i organisationskontexter och vilka förväntningar detta skapar på vad
exempelvis en dator är och vad vi den kan användas till. Jag har även kort
berört de förväntningar som finns på dagens generation av barn och ungdo-
mar och som ofta går under benämningar i stil med nätgenerationen
(Tapscott 1998).

Människors handlingsstrategier även vara olika detaljerade. Medan vissa
strategier kan vara förhållandevis grova och utformade mer som övergripande
riktlinjer, kan andra handlingsstrategier vara mer preciserade och detaljerade.
I studien av de professionella uttryckte exempelvis Sara förhållandevis detal-
jerade idéer om hur hennes pojkvän bidrog till att hålla henne borta från den
arbetsrelaterade e-posten om kvällarna. Även Eva uttrycker relativt detaljera-
de strategier angående hur hon använder sin mobiltelefon. I avhandlingens
inledning kunde vi läsa om Davids förhållandevis detaljerade strategier för
hur och när han skall läsa och besvara olika typer av e-post.

Givet erfarenheterna av de empiriska studierna, kan handlingsstrategierna
både vara ett resultat, samtidigt som de är del i en process. Handlingsstrategi-
erna kan exempelvis förändras i och med att de potentiellt formas till rutiner
och möjligen därmed falla i glömska. Även det omvända är självfallet möjligt,
det vill säga att de går mot att bli mer explicita och medvetna för oss. Vid det
avslutande mötet med David uttrycker han exempelvis att han har strategier,
men att de hela tiden utvecklas och förändras.

Avslutningsvis vill jag understryka att det återstår en hel del arbete med att
nyansera denna förhållandevis tidiga och grova förståelse för människors
handlingsstrategier för digitala artefakter i vardagen. Inte minst handlar ett
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sådant arbete om att diskutera de olika begreppens relation till varandra. Är
exempelvis de olika begreppen beroende av varandra, och om så är fallet
återstår ytterligare frågor i form av vilka begrepp och på vilka vis. Samma typ
av frågor rör även föregående sektion som presenterar de numera nio analy-
tiska begreppen. Även i det fallet återstår viktigt arbete med att diskutera de
olika begreppens relationer.



Del 3

Avslut

I denna del tre diskuterar jag avhandlingens bidrag. Den visar framväxten av
de fyra forskningsprinciperna: att arbeta med människors personliga upple-
velser, nära, detaljerat och upprepat. Del tre visar även en avslutande diskus-
sion om människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagslivet. I
denna avslutande del är turordningen omvänd avseende avhandlingens två
syften. Det innebär att diskussionen rörande det första syftet presenteras sist.





Kapitel 10

Forskningsprinciper:
en diskussion

I detta arbetes inledande delar redogjorde jag för den syn på människors
vardagsliv som har väglett mig i mitt arbete. Med hjälp av Widerberg (1995),
Lie och Sørensen (1996) samt Ellegård och Wihlborg (2001), har jag definie-
rat vardagslivet i enlighet med någonting ständigt pågående, gällande veckans
alla dagar, timmar och miljöer, dock med nära förbundenhet till det privata.
Vardagen har även definierats som någonting så paradoxalt som mångtydigt
såväl som självklart, samt någonting vi tar för givet. Vad vardagslivet innebär
för olika människor är således högst individuellt.

Att påstå att jag inledningsvis var bättre rustad än med en relativt vag för-
ståelse för kontextens betydelse är att ta i i överkant. Begreppet vardagsliv var
förvisso definierat (Ellegård & Wihlborg 2001, Lie & Sørensen 1996, Wi-
derberg 1995), emellertid saknade jag en förståelse för vad dess arbiträra
natur innebär för utforskande där av. Möjligheten att läsa sig till vad studier
av de mer privata delarna av människors vardagsliv kan medföra motsvarar
inte en tillräcklig förberedelse inför det egna mötet. Att fullt ut förstå är inte
möjligt förrän man själv har upplevt några av de utmaningar som är förenade
med att exempelvis etablera kontakter, att få tillträde till en främmande per-
sons hem, att komma som främling och att föra samtal som gränsar till det
privata och förtroliga.
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Balansen mellan att läsa sig till vilka utmaningar det kan innebära att
närma sig vardagslivet och att själv pröva det, uttrycks av Lövgren (2002).

Intervjuande kan verka abstrakt och komplicerat, som att reducera en fond eller
montera en sås. Analogin med att läsa kokböcker säger också någonting om re-
lationen mellan praktiskt hantverk och handboksläsning. Det är lättare att lära
sig laga mat genom att vara med i köket än genom att läsa en bok. Då man väl
kan grunderna i matlagning kan man förhålla sig friare till kokbokens råd om
fyra kryddmått cayennepeppar eller ett par varv med pepparkvarnen. (Lövgren

2002, s 8)
Även om citatet förvisso fokuserar intervju som metod, rör resonemanget
även närmandet av, och förståelsen för det vardagliga och naturliga.

Utmaningen i form av att utforska människors vardagsliv har även en del
gemensamt med digitala artefakter och våra uppfattningar där om. En dators
betydelse är till exempel avhängigt den tillfrågades förhållningssätt, vilket har
visat sig vara mycket komplext. En aning överdrivet skulle man kunna säga
att detta arbete strävar efter att studera någonting konturlöst och dunkelt i en
kontext av snarlik karaktär. Frågan är: hur går man tillväga?

Det finns många exempel på forskning som utgör olika typer av svar på
denna fråga. I kapitel 2 och 3 presenterade jag förslagsvis ett urval där olika
forskare, dock med vägledning av varierande forskningsfrågor, har studerat
digitala artefakter och människors vardagsliv. I detta avhandlingsarbete har
jag valt att anamma vissa av dessa tillvägagångssätt, utveckla andra, samt även
att göra en del kombinationer i syfte att pröva mig fram och skapa nya erfa-
renheter rörande hur vi kan närma oss, beskriva och förstå människors liv
med digitala artefakter.

Man kan absolut fråga sig varför jag har ägnat mig åt detta sökande, prö-
vande och kombinerande, varför har jag helt sonika inte har valt att följa de
sätt som redan är beprövade? Föreställningen och ambitionen var inlednings-
vis varken att dessa frågor skulle ta eller få det utrymme de nu har, och svaret
på frågan har en del att göra med det sätt på vilket jag har arbetat. Vid möten
med olika respondenter valde jag redan tidigt att ta bryderier angående så-
dant jag inte riktigt förstod på stort allvar. Följaktligen har jag tillåtit mig att
både stanna upp, köra fast samt även att grunna på sådant som jag idag be-
traktar som bidragande till formandet av min förståelse för lämpliga tillväga-
gångssätt. Ur detta varsamma utforskande har en förståelse successivt vuxit
sig starkare för att de forskningsprinciper som för mig, genom detta arbete
har börjat ta form, är viktiga att beakta vid studier av digitala artefakter i
människors vardagsliv. I vad som följer avser jag visa grunden för principerna
att arbeta med människors personliga upplevelser, nära, detaljerat och uppre-
pat.
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10.1 Personligt

Avhandlingen har visat exempel på hur människors rutiner, vanor och värde-
ringar skiljer sig åt. Därtill har den visat hur skilda människors syn på var-
dagslivet och digitala artefakter kan vara. Mångfalden gör varje persons be-
rättelse unik och viktig. Avhandlingen har även betonat de utmaningar som
är relaterade till att närma sig förståelsen för såväl kontexten som människors
tankar om digitala artefakter. En förutsättning för att utforska dessa forsk-
ningsfrågor är de personliga berättelserna, muntliga likaväl som skriftliga.
Enligt Walsham (1995) kräver strävan om tillgång till människors personliga
synsätt och tankar en hel del av forskaren. Exempelvis krävs en god social
skicklighet och en personlig känslighet inför den person och situation som
möter forskaren, och detta är en långt större utmaning än att exempelvis lära
sig bemästra en metod (ibid). Det personberoende uppmärksammas även i
antologin ”Beskrivningens metodik. Om att sätta ord på det upplevda”
(Eriksson et al 2002).

I arbetet med det personliga bör man dock vara uppmärksam på i vilken
utsträckning man som forskare deltar i skapandet av det talade eller skrivna.
Genom till exempel valet av de frågor som ställs vid en intervju bestämmer
jag vad som är viktigt att samtala om, och genom den respons i form av såväl
verbal som icke-verbal kommunikation sänds mer eller mindre subtila signa-
ler om vad jag anser där om (Wolanik Boström 2005).44 Utmaningen hand-
lar om att förstå att och till viss del i vilken utsträckning man är med och
formar vad som sker. Om de personliga upplevelserna är av vikt för att kun-
na skapa förståelse för det unika i människors olika situationer, och givet den
samkonstruktion som äger rum vid möten och samtal, bör man reflektera
över i vilken utsträckning man deltar i skapandet av människors upplevelser.

Ett exempel på denna utmaning handlar om hur jag i arbetet med Linnea
tidigt blev varse om att vi skiljde oss åt med avseende på vilken betydelse vi
tillskrev våra respektive datorer, de datorprogram vi hade installerade och så
vidare. Jag insåg att jag var tvungen att anstränga mig för att bibehålla min
medvetenhet om detta och vara lyhörd inför Linneas personliga berättelse.
Under den tid jag följde Linnea valde jag att pröva olika tillvägagångssätt och
ett syfte med detta var bland annat att Linnea skulle få avgöra vad som var
viktigt och värt att samtala om. Min roll blev i och med detta successivt allt
mer tillbakadragen och jag prövade exempelvis att låta henne föra dagbok för
att därefter använda dagboksanteckningarna som underlag vid efterföljande
                                                  
44 Forskarens möjligheter att påverka kan naturligtvis utvecklas ytterligare och är inte begrän-
sat till de aktiviteter som sker vid (i detta fall) själva intervjun. Exempelvis kan nämnas de
analytiska handlingar som äger rum i samband med att ett material transkriberas. Den som
utför transkriberingsarbetet väljer till viss del vad som har skett i och med att denna arrangerar
det talade i en viss form. Formen får betydelse för vad vi ser och uppmärksammar samt även
hur vi uppfattar någonting.
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intervjuer. Denna strävan har utvecklats med tiden och det är en av de an-
ledningar till varför narrativ metod har varit intressant att utforska.

Någonting nära relaterat till det personliga handlar om frågan om ett ar-
betes generaliserbarhet. När det handlar om generaliserbarheten av de resultat
som är sprungna ur den här typen av frågor, möts man enligt Yin (1994) ofta
av frågan: ”hur kan du generalisera från en enda fallstudie?” (Yin 1994, s 21.
Fritt översatt av Nyberg.) Ett kort svar på frågan är att fallstudier ”… är ge-
neraliserbara i förhållande till teoretiska satser…” (Yin 1994, s 21. Fritt över-
satt av Nyberg.). Detta svar utvecklas ytterligare i Walshams arbete ”Inter-
pretive case studies in IS research: nature and method” (1995) där Walsham
lyfter fram fyra olika möjligeter att generalisera. Det handlar om specifika
implikationer, om att göra teoretiska generaliseringar där teorier utvecklas
och formuleras, utveckla begrepp och ett bidrag till rika insikter. Detta arbete
är generaliserbart i enlighet med Walshams rika insikter (ibid) givet den för-
ståelse för vardagslivets komplexitet som förmedlas via de olika studierna. Jag
har även ambitionen rörande utvecklingen av begrepp, speciellt vad gäller
förhållningssätt, där jag strävar efter att utveckla dess innebörd. Detta arbete
gör däremot inte några anspråk på att vara statistiskt generaliserbart (Yin
1994). Ett vanligt förekommande misstag är att anta att tolkande kvalitativa
arbeten skall kunna bedömas avseende dess generaliserbarhet, på samma
grunder, med samma begrepp och mått som naturvetenskapliga arbeten (Yin
1994, Walsham 1995).

Att beakta det personliga är en viktig förutsättning för att kunna arbeta
med människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. Utan det
personliga ges mycket begränsade möjligheter att skapa förståelse för det
unika i olika situationer, och det innebär tillika begränsningar för möjlighe-
ten att närma sig och förhålla sig till frågor om människors meningsskapan-
de.

10.2 Nära

Det är inte självklart att vid en förfrågan få tillgång till människors hem och
privatliv, inte heller är det självklart att människor är beredda att ge sin be-
rättelse när väl ytterdörren har öppnats. Det är någonting speciellt med att
studera människor i det privata och samtala om sådant som ibland visar sig
ha betydelse för grundläggande värderingar om att vara och leva. Vikten av
att komma sin respondent nära har även uppmärksammats av Moen (2006)
som menar att för att det skall vara möjligt att känna tillräckligt förtroende
för att vilja berätta om sitt liv, är det viktigt att komma denna nära. Att upp-
rätthålla någon form av distans och sträva efter att inte bli involverad i re-
spondentens liv menar Moen (ibid), leder till att respondenten upplever det
problematiskt att nå forskaren med sin berättelse. Följden blir att det sagda
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”håller sig på ytan” (Moen 2006, s 65). I vad som följer avser jag visa på
mina erfarenheter om varför närhet och etablerandet av en relation till re-
spondenten är av vikt för studier av förhållningssätt till digitala artefakter i
vardagen.

En utmaning i detta sammanhang handlar om hur man överhuvudtaget
får tillgång till människors vardagsliv, vad det är som gör att människor vill
delta och öppna dörren till det privata för forskningens skull. En bidragande
orsak till varför någon väljer att ställa upp kan naturligtvis vara att man kän-
ner viss respekt för forskning och vill delta i att skapa ny kunskap. En annan
anledning kan ha att göra med att den tillfrågade känner sig sedd och utvald.
Ibland använder sig forskare även någon form av betalning för att locka nå-
gon att delta. I mitt fall har det inte funnits möjlighet att ersätta mina re-
spondenter ekonomiskt. Jag tänker mig i stället att jag har betalat i form av
mig själv, min tid, kraft, och den relation jag har varit mån om att försöka
etablera. I gengäld har mina respondenter givit mig sin tid och sina berättel-
ser. Moen uttrycker sin mycket snarlika erfarenhet på följande vis:

Om jag gav lite till dem [läs; respondenterna] skulle de kunna ge till mig (Moen
2006, s 65).

En nackdel med denna outtalade överenskommelse är dess sårbarhet. Efter-
hand som jag har investerat alltmer tid och kraft i personen i fråga, har jag på
sätt och vis successivt även blivit mer beroende av densamma. Till saken hör
också att jag inte gärna kan ställa några krav, utan endast får vara tacksam
över den tid de vill ge. Om hörnet lurar hela tiden faran att ytterdörren skall
stängas mitt framför näsan, när som helst. Det här är en utmaning som an-
tagligen inte förekommer i samma utsträckning när det handlar om forsk-
ning i organisationsrelaterade kontexter. I en miljö där respondenter deltar i
forskning i egenskap av anställd eller yrkesutövare av något slag, råder antag-
ligen (om än inte explicit uttryckt) en implicit förväntan om att delta. Delta-
gandet kan vara baserat på organisationens förväntningar på en gengäld i
form av någon sorts ”good will” eller kunskap. I vardagslivsstuder av det här
slaget deltar respondenten sannolikt inte med några förhoppningar om att få
någonting annat tillbaka än möjligen bekräftelse i form av att vara utvald och
värd att lyssna till.

Att skapa en god relation är också en förutsättning för att människor skall
känna sig trygga och fria att uttrycka vad helst de vill, och att ge sina person-
liga berättelser. Relationen är tillika viktig givet ämnet och kontexten för
samtalet. Att släppa in människor i sitt hem och låta samtalet och berättel-
serna kretsa kring personliga erfarenheter är inte självklart någonting som
sker med lätthet tillsammans med en främling. En erfarenhet i detta sam-
manhang handlar om några av de intervjuer som jag genomförde i slutet av
detta avhandlingsarbete. Intervjuerna genomfördes med människor som var
nära nog helt främmande för mig. Det visade sig att tröskeln in till deras
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hem, liv och berättelser därom var högre än vad jag tidigare hade erfarit, och
det kändes tämligen onaturligt att sätta sig i en främmande människas kök
och ställa sina frågor. Ur metodhänseende betraktar jag detta som en nyttig
erfarenhet.

Någonting som i detta sammanhang potentiellt skulle kunna bli ett pro-
blem har att göra med den balansakt man ägnar sig åt vid strävan efter att
arbeta nära och skapa relationer. Det handlar om risken att å ena sidan inte
skapa den erforderliga kontakten för att kunna bedriva ett givande arbete,
eller att å andra sidan komma respondenten alltför nära. När jag inledde
arbetet med denna avhandling och arbetade som mest intensivt med Linnea
fick jag inte så sällan kommentarer som rörde det senare. Närheten lyftes
ibland fram som ett problem, och det ifrågasattes huruvida jag skulle ha
möjlighet att upprätthålla min distans till respondenten. Givet att jag aldrig
skulle förmå skapa denna distans, vore kritiken befogad. Det är viktigt att
kunna ta ett steg tillbaka och göra tolkningar och reflektera över vad det man
tar del av kan tänkas handla om. Vad gäller själva mötet är dock distans inte
eftersträvansvärt.

10.3 Detaljerat

Ett led i strävan att skapa en nyanserad förståelse för människors beslut att
använda, inkorporera eller leva med digitala artefakter, handlar om att skapa
detaljrika berättelser. Detaljrikedomen bidrar inte bara med ett ökat tolk-
ningsdjup, det skapar även trovärdighet för arbetet (Rosengren 2002, Sunde-
lin 2002). Detaljrikedom avser dels att en berättelse kan vara rik med tanke
på hur mycket vetskap man har om exempelvis en studerad person eller en
familjs sammansättning, eventuella familjemedlemmarnas erfarenheter, re-
spondenters utbildning, drömmar, rädslor, glädjeämnen och så vidare. En
berättelse kan likaledes vara detaljerad givet hur man väljer att transkribera
det talade till skriven text. Exempelvis, är det av vikt att inkludera pauser,
skratt, förändringar i tonfall och så vidare, alternativt att återge intervjun
utan att inkludera alla ovan nämnda detaljer, eller anses det tillräckligt att
transkribera utvalda delar ur en intervju? Hur man väljer att göra, vad man
anser är viktigt skiljer sig åt beroende på vem som kommer till tals och vad
man strävar efter med sin forskning.

Inom ramen för detta avhandlingsarbete har jag haft möjlighet att pröva
att genomföra studier som har resulterat i relativt hög detaljrikedom, såsom
arbetet med Linnea. Därtill har jag även genomfört studier som har resulterat
i något magrare material, såsom studien av de professionella. Vad studien om
exempelvis Linnea bidrog med och vad dess styrkor handlar om är svårt att
tydligt uttrycka. Det kan beskrivas som en känsla och förståelse för det speci-
fika, för vem man har framför sig och samtalar med, det handlar även om en
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rikare förståelse för varför saker sägs, eller varför de sägs på det sätt som de
gör. Förståelsen gör det möjligt att sätta in uttalanden i ett större samman-
hang, och det blir exempelvis möjligt att bedöma om samtalet flyter som det
gör på grund av respondentens (eller min) aktuella dagsform. Det handlar
om att jag får en bild av den person jag möter och som jag inte kan bedöma
på annat vis än att den motsvarar hur denna person exempelvis upplever sin
dator just nu, tillika hur personen vill bli uppfattad vid just detta tillfälle och
av mig45. Vidare har jag heller inte någon möjlighet att uttala mig om huru-
vida samtalet eller den skrivna berättelsen är lämplig att använda sig av vid
specifika möten. Som man frågar får man svar – olika tillvägagångssätt läm-
par sig mer eller mindre väl för olika personer.

Huruvida mycket detaljer är av vikt eller inte har att göra med vad forsk-
ningen strävar efter att uppnå, vilka frågor som vägleder arbetet men även
vilka utmaningar som möter längs vägen. Vad gäller det senare har stor de-
taljrikedom visat sig vara viktigt för just detta arbete. Anledningen bottnar i
en av de tidiga erfarenheterna av Linnea då upplevelsen bitvis var stark angå-
ende utmaningen att förstå vad hon gjorde och varför. Detta kan vara ett
resultat av att våra sätt att förhålla oss till digitala artefakter skilde sig åt. En
sådan gång är det både förrädiskt lockande samt även mycket enklare att nöja
sig med sin egen förståelse av situationen snarare än att försöka förstå re-
spondentens. Just i detta fall skulle det möjligen ha inneburit att jag emellan-
åt hade betraktat henne som annorlunda eller rent utav märklig och förklarat
hennes beteende med detta som utgångspunkt. I sin tur skulle detta ha in-
verkat på mina möjligheter att få tillgång till Linnea och hennes liv och hem.
Hon skulle med stor sannolikhet ha stängt dörren om sig. Det hade även
inverkat negativt med avseende på vad detta arbete resulterar i för typ av
fördjupad insikt och förståelse.

Lockelsen att förklara sådant som kan vara svårt att förstå med hjälp av
lättillgängliga omdömen har karaktäriserat stora delar av detta avhandlings-
arbete och anledningen har möjligen att göra med det sätt på vilket jag har
valt att följa olika respondenter. Att följa någon nära, detaljerat, att lyssna till
dennes personliga erfarenheter och kanske också att göra det under en längre
tid, innebär att personen i fråga är placerad under lupp. Vid den typen av
studier att risken är överhängande att uppfattas som märklig, annorlunda
eller konstig för de allra flesta av oss. Det gäller dock att inte nöja sig med
denna förståelse.

                                                  
45 Det formulerade bygger på Mishler (1999) som menar att vi uttrycker våra identiteter när vi
talar.  Formuleringen bygger även på Goffman (1959) och den dramaturgiska modell som
visar hur respondenten (som en aktör) iscensätter sina uppträdanden av önskvärda jag. Mo-
dellen bidrar med ett förhållningssätt gentemot intervjusituationen som innebär att respon-
denten inte förser åhöraren med information, utan snarare med ett drama (som presenteras till
en publik, exempelvis åhöraren eller forskaren).
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10.4 Upprepat

Återigen vill jag påminna om vardagslivets karaktär och dess olika pågående
aktiviteters relationer. Jag har tidigare talat om en helhetsorienterad defini-
tion och hur den medför att vardagslivets olika aktiviteter hänger samman
med varandra i tid samt att de påverkar varandra (Ellegård & Wihlborg
2001). Detta betyder att våra beslut angående de digitala artefakternas plats
och betydelse i våra liv kan upplevas olika beroende på när vi studeras och
samtalar där om. Linnea, David, Martin och Sara är alla personer som jag i
varierande utsträckning har fått möjlighet att träffa flera gånger. Detta har
bland annat bidragit till att jag har kunnat se och förstå att våra förhållnings-
sätt till digitala artefakter inte är konstanta utan att de kan förändras över tid.
Möjligheten har även bidragit till att jag har kunnat utveckla en relation till
några av mina respondenter och en möjlighet att komma dem nära, och
därmed fått en annan förståelse för sådant som vi har samtalat om.

Upprepade möten ger även möjlighet att skapa så kallade ”täta beskriv-
ningar” (Geertz 1973), vilka blir resultatet av en lång kunskapsprocess där
man i egenskap av forskare återvänder till respondenten vid upprepade till-
fällen, för att samtala om den aktuella företeelsen.

De [läs; täta beskrivningarna] skrivs när man är initierad, när man vet vad som
är väsentligt att lyfta fram för förståelsen, och när man kan göra de insiktsfulla
tolkningarna.(Rosengren 2002, s 29).

Att möta sina respondenter vid upprepade tillfällen kräver dock god tillgång
till tid. Det tar tid att etablera en relation av sådant slag att respondenten i
fråga är villig att mötas vid upprepade tillfällen trots att relationen riskerar att
bidra i större utsträckning till forskaren än till respondenten. Det tar också
tid att arrangera själva mötena eftersom jag så långt det har varit möjligt, har
önskat träffa personerna i deras hemmiljö. Återbud, avhopp och ombokning-
ar av möten har kantat detta arbete i ganska stor utsträckning. Under de år
som jag har arbetat med denna avhandling har jag ägnat en hel del tid åt att
etablera kontakter som helt enkelt inte har resulterat i någonting. Emellertid
är det svårt att ha några synpunkter på detta. Jag har varit beroende av po-
tentiella och redan befintliga respondenters goda vilja att ställa upp och delta
i mina studier.

Det krävs också tid för att kunna ta vara på de berättelser som kan se så
olika ut trots att de kommer från samma respondent. I första hand åsyftar jag
inte transkriberingsarbetet utan den tid och kraft som är nödvändigt för att
försöka förstå eventuella förändringar vad gäller förhållningssätt och hand-
lingsstrategierna, vilket har möjliggjorts just tack vare upprepade möten.

När det gäller frågan om hur många möten eller hur länge man skall följa
en person, är det emellertid inte alltid som man finner naturliga brytpunkter.
Möjligen givet vardagslivets karaktär, är det lätt att skapa en idé om vikten av
att fortsätta, att det inte går att avbryta just nu och så vidare. I detta avhand-
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lingsarbete har i vissa fall respondenterna själva avgjort detta. Det har kom-
mit till en punkt då deras engagemang successivt har svalnat och då deras tid
för detta arbete av förståeliga skäl har krympt.

Avslutningsvis

Utgångspunkten för detta arbete har varit att digitala artefakters inträde i
människors hem och privatliv får konsekvenser som vi ännu inte har tillräck-
ligt god förståelse för. I nya, helt eller delvis utforskade och begripliggjorda
sammanhang är det oundvikligt att vi tar hjälp av våra tidigare erfarenheter,
kunskaper och upplevelser av i detta fall digitala artefakter. I detta arbete har
jag tidigare visat att användning av digitala artefakter i människors vardagsliv
innebär någonting annat än exempelvis bruk där av i arbetsrelaterade kon-
texter. I linje med Widerberg (1995) reproducerar vi sådant vi har kännedom
om (i detta fall användning av digitala artefakter och system från arbetskon-
texter) på grund av att vi tar företeelser för givna och att vi därmed betraktar
dem som någonting naturligt. I Widerbergs (ibid) arbete förespråkas att inte
ta dessa företeelser för givna. Ambitionen handlar därmed om att granska
och förstå hur vi deltar i reproduktionen av sådant vi har kännedom om
sedan tidigare. Widerberg (ibid) menar även att det som står i vägen för våra
möjligheter att kunna uppmärksamma det naturliga är just språket.

Mitt sätt att sträva efter att uppmärksamma och förstå det naturliga har re-
sulterat i en forskningsstrategi bestående av fokus på den personliga berättel-
sen, att arbeta nära och etablera en relation, att arbeta detaljerat och slutligen
även upprepat. Att kombinera dessa fyra principer har varit mitt sätt att strä-
va efter att lyhört förhålla mig till det talade och skrivna.

De fyra principerna medför även en etisk dimension avseende hur man
som forskare skall eller bör rapportera om sina respondenter. På vilka vis bör
man exempelvis beskriva det man hör berättas och det man upplever? Ett
kort men för den skull inte enkelt svar, handlar om att man bör beskriva
sådant som är relevant för studien och det budskap man vill föra fram. Det
har dock varit viktigt för mig att lämna ute sådana omdömen som på något
vis kan skapa obehag för mina respondenter. I sin tur har detta varit en ut-
manande balansakt som på sätt och vis beskrivs av Rosengren som skriver:

I våra texter är människor inte skrikiga eller feta, och de beskrivs inte med hjälp

av omgivningens reaktioner (…) [läs; det] luktar nybakat bröd men inte svett,
och människorna är präktiga, rejäla och trevliga men aldrig inställsamma, skryt-
samma – eller ens sorgsna. (Rosengren 2002, s 27)

Vidare frågar sig Rosengren (ibid) vad detta kan bero på, om det exempelvis
har att göra med brister i forskarens iakttagelseförmåga, alternativt huruvida
det är svårt att beskriva givet



130

… den akademiska önskan om att vara sakliga och odiskutabelt objektiva (…)
Vi är rädda för att fälla subjektiva omdömen, men också för att inte vara hän-

synsfulla (Rosengren 2002, s 27).
Här aktualiseras inte bara det ansvar jag som forskare har gentemot den re-
spondent jag har kommit nära, etablerat en relation till och dess betydelse för
möjligheten att fälla omdömen, det visar även på strävan efter det ”odiskuta-
belt objektiva”. Dock, givet att detta är ett tolkande kvalitativt arbete är det
odiskutabelt objektiva ingen målsättning. Mitt arbete handlar om att efter
bästa förmåga tolka det jag erfar, och självfallet under sådana premisser att
respondenten inte tar någon skada. Det säger sig emellertid självt att detta
inte med nödvändighet är ett problemfritt arbete. I strävan att förvissa mig
om att ingen respondent upplever obehag på grund av detta arbete, har jag
tydligt och i ett tidigt skede valt att understryka att det handlar om forska-
rens, det vill säga mina tolkningar av deras berättelser. Jag har även givit re-
spondenterna möjlighet att reagera på desamma genom att tillgängliggöra
mina manuskript där deras berättelser har återgivits och tolkats i olika for-
mer.

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Information and Organization
diskuterar Myers och Newman (2007) vikten av att uppmärksamma allvaret
och komplexiteten med kvalitativa intervjuer. Baserat på en genomgång av
slumpvis valda publikationer från de fyra främsta tidskrifterna inom IS (in-
formation systems), pekar författarna på stora brister vad gäller rapportering-
en av valda metodologiska tillvägagångssätt och dess konsekvenser (ibid).
Myers och Newman (ibid) menar att den kvalitativa intervjun betraktas som
någonting tämligen oproblematiskt vilket är ett problem. De lyfter fram ett
antal olika utmaningar med den kvalitativa intervjun så som exempelvis den
artificiella situationen som själva intervjun utgör, avsaknaden av förtroende
för forskaren, bristen på tid, konstruktionen av kunskap och språkets tvety-
dighet (ibid). Vidare introducerar de Goffmans teori om interaktion mellan
olika personer (face-to-face interaction) och som bygger på metaforen teater
(Goffman 1959). Med hjälp av de begrepp som hör till metaforen, drama,
scen, aktör, publik, manus, entré, sorti och uppträdande, analyserar de vad
som äger rum vid en intervjusituation i syfte att belysa intervjuns faktiska
utmaning och komplexitet (Myers & Newman 2007, s 11).

Med erfarenhet av detta avhandlingsarbete välkomnar jag denna artikel
som på många vis uppmärksammar den problematik som jag har upplevt och
strävat efter att förhålla mig till. Emellertid är det värt att beakta det sam-
manhang Myers och Newmans (2007) arbete avser, eller kanske snarare vil-
ken kontext de riktar sin kritik mot. Det handlar om den organisatoriska
kontexten och forskning därav, vilket skiljer sig åt från den kontext som har
utforskats i detta avhandlingsarbete. Trots att den dramaturgiska modellen
belyser intervjusituationens utmaning och komplexitet målande och för-
tjänstfullt, utgör helheten av de fyra forskningsprinciperna ett tillägg till
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Klein och Newmans (2007) arbete i så motto att de fungerar som stöd för
studier av digitala artefakter i människors vardagsliv. Hemmet, fritiden och
det privata medför särskilda utmaningar för studier av digitala artefakter.

 Avslutningsvis vill jag än en gång understryka att jag inte gör anspråk på
att avhandlingens metodbidrag representerar någonting nytt och unikt. Inom
exempelvis etnologi finns lång erfarenhet av studier av vardagslivskontexter
och dess problematik (Ehn & Löfgren 1996). För mig och mitt arbete har
emellertid detta metodarbete utgjort en viktig del av mitt arbetssätt, och de
erfarenheter som har sammanfattats i detta kapitel, bidrar sammantaget till
att jag idag är bättre rustad inför den här typen av studier. Förhoppningsvis
kan dessa erfarenheter även visa sig vara värdefulla för andra än för mig.





Kapitel 11

Förhållningssätt till digitala
artefakter i vardagen:

en diskussion

I detta kapitel diskuterar jag avhandlingens resultat avseende arbetet med
syftet att undersöka människors förhållningssätt till digitala artefakter i var-
dagen, hur de tar form och hur de formar hur vi använder digitala artefakter.

Presentationen sker i två steg. Det första steget handlar om att visa hur
själva begreppet förhållningssätt har nyanserats genom de nio analytiska be-
greppen. I det andra steget strävar jag efter att placera in mitt bidrag i ett
större sammanhang, och detta sker genom att diskutera hur en ökad med-
vetenhet om våra förhållningssätt till digitala artefakter kan bidra till att fatta
mer informerade beslut och tydligare genomtänkta handlingsstrategier. Ka-
pitlet avslutas genom att lyfta fram idéer om framtida forskningsfrågor.

I avhandlingens andra del presenteras de empiriska studier som har utgjort
grunden för min strävan mot att uppfylla avhandlingens två syften. Arbetet
med studierna har bland annat resulterat i att den modell som presenteras i
figur 3 har vuxit fram. Modellen syftar inte till att utgöra en beskrivning av
någonting, så som exempelvis hur människor gör eller hur våra respektive
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förhållningssätt ser ut. Snarare är modellens syfte att hålla samman ett antal
analytiska begrepp.

Jag betraktar inte denna modell eller dess analytiska begrepp som färdiga
eller definitiva. Däremot ser jag modellen som en viktig grund med möjlig-
het att utgöra ett bidrag i vår strävan mot att skapa förståelse för vilka frågor
som är möjliga, intressanta och viktiga att ställa. Arbetet med modellen och
begreppen bygger på mina tolkningar av det material som jag har varit med
och konstruerat. Således är det mycket möjligt att om någon annan skulle ha
fått tillgång till mitt material, skulle resultatet ha varit någonting annat. Kan-
ske hade begreppen blivit fler eller färre till antalet, möjligen hade resultatet
överhuvudtaget inte ens kretsat kring om dem. Mina tolkningar och mina
resultat är sprungna ur det faktum att det är just jag med min kunskap, per-
sonlighet, mina föreställningar och mina förmågor som har bedrivit detta
arbete.

Figur 3: En ökad precision avseende vår förståelse för människors förhållnings-
sätt till digitala artefakter: nio analytiska begrepp.

Modellen har vuxit fram ur min strävan mot att betrakta människor som
helheter (Lindblad-Gidlund 2005), och min tolkning av ett sådant synsätt
handlar om att betrakta olika aspekter som sammantaget bidrar till att vi
agerar tillsammans med digitala artefakter så som vi gör. Modellen har också
vuxit fram tack vare att jag har upplevt det problematiskt att kunna diskutera
människors förhållningssätt till digitala artefakter på ett nyanserat sätt. Be-
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greppet förhållningssätt har upplevts vagt och konturlöst, och driven av den-
na uppfattning har jag strävat efter att utarbeta nio olika nyanser, tillika tan-
kestöd i form av analytiska begrepp. Begreppens potential att förhöja precisio-
nen i analyser av människors förhållningssätt till digitala artefakter, utgör en
av dess huvudsakliga styrkor.

Studierna har visat att förhållningssätten är beroende av en riktning. Det
analytiska begreppet syftar på huruvida människor i sin strävan har ambitio-
nen om att öka eller minska antalet inslag av digitala artefakter i sin tillvaro.
Ett annat analytiskt begrepp avser styrkan i denna strävan. Hur gärna vill vi
exempelvis ta till oss nya typer av digitala artefakter? Är vår önskan mycket,
lite eller endast måttligt stark? Likväl är förhållningssätten beroende av var
människor befinner sig, det vill säga den aktuella kontexten. Exempelvis är
hemmet och arbetsplatsen två miljöer som kan få olika konsekvenser med
avseende på hur vi förhåller oss. Ett fjärde analytiskt begrepp fokuserar huru-
vida de beslut vi fattar är gällande här och nu, alternativt över längre tid. En
specifik situation kan bidra till att vi förhåller oss på ett visst vis i stunden,
vilket inte med nödvändighet är förenligt med hur vi brukar agera, alternativt
hur vi önskar eller anser att vi borde och tänker oss att vi en dag skall. Studi-
erna visar även att människors förhållningssätt kan förstås genom att fokusera
den aktuella tekniken. Förhållningssätten varierar beroende av vilken typ av
digital artefakt som är i fokus. Ett ytterligare analytiskt begrepp handlar om
syftet med våra handlingar. Beroende på vad vi ägnar oss åt, har vi olika av-
sikter. Förhållningssäten är tillika beroende av vår kunskap om ett mer hand-
gripligt handhavande av digitala artefakter. Kunskap avser även möjligheter-
na att kritiskt reflektera över digitala artefakter och dess konsekvenser. Det
åttonde analytiska begreppet, varaktighet, avser att förhållningssätten kan
förändras över tid i takt med att våra erfarenheter och kunskaper blir fler och
förändras. Det sista analytiska begreppet omfattning fokuserar huruvida vi
anser att våra beslut rör det lilla i vårt liv, hemmet och familjen, alternativt
det större, det vill säga världen där bortom.

Ytterligare en av modellens förtjänster handlar om att den på samma gång
erbjuder möjlighet att vara specifik, som den har potential att vara generell.
Det generella syftar på att modellen potentiellt också kan vara användbar vid
analyser av andra intresseriktningar än människors förhållningssätt till digi-
tala artefakter i vardagslivet, givet att begreppet teknik ersätts med någonting
annat. Huruvida så är fallet är dock inte någonting som denna avhandling
utreder.

Modellens möjlighet att bidra med förståelse för det specifika har att göra
med att begreppen inte enbart bör ses som en samling av begrepp, utan även
som en komposition. Det är sammansättningen av de nio analytiska begrep-
pen som tillsammans och inte enskilt, bidrar med en mer nyanserad förståel-
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se. På så vis skapas således möjligheten att uttala sig om det specifika i olika
situationer.

På denna punkt skiljer sig detta arbetes bidrag åt, från exempelvis Carlells
(2001) arbete om digitala artefakter i vardagslivet och de klassificeringsansat-
ser som mynnar där ur. Även om våra respektive arbeten delar en viktig ut-
gångspunkt, nämligen vikten av att uppmärksamma det unika och den indi-
viduella och rika mångfald avseende hur vi agerar och förhåller oss, finns
även grundläggande skillnader. En sådan har att göra med de två arbetenas
olika möjligheter att uppmärksamma mångfalden. Givet Carlells (ibid) av-
slutning på det arbete som så noggrant inleds (det vill säga formandet av tre
generella strategier för handling) går Carlell miste om möjligheten att spegla
det specifika. Det blir inte längre möjligt att visa på rikheten och på vad de
fyra paradoxerna visar avseende digitala artefakters möjlighet att vara någon-
ting både och till skillnad från aningen det ena eller det andra.

Dock erbjuder de analytiska begrepp som presenteras i detta avhandlings-
arbete möjligheten att begripliggöra det paradoxala i människors berättelser.
Det blir exempelvis möjligt att förstå rationaliteten bakom tanke och hand-
ling, och tolkningen av att det paradoxala likställs med någonting svårförstå-
eligt, avtar därmed.

I detta avhandlingsarbete har jag även arbetat med Lie och Sørensens idéer
(1996) om att betrakta teknik som en vilde, alternativt en hjälte, eller Klings
(1996) syn på teknik som bidragande till skapandet av en dystopi, alternativt
en utopi. Gemensamt för både Lie och Sørensen och Kling, är att de lyfter
fram olika ytterligheter. Givet att det är ytterligheter, är det också möjligt att
föreställa sig en skala som går mellan de två. Hur en sådan skala ser ut, alter-
nativt vilka nyanserna där emellan kan tänkas vara, hur de kan studeras och
förstås, är dock inte någonting som vare sig Klings eller Lie och Sørensens
arbeten har åtagit sig som sina uppgifter. Den modell som håller samman de
analytiska begreppen har potential att tjäna som förlängning på såväl Kling
som Lie och Sørensens arbeten. Förlängningen utgörs av dess möjlighet att
bidra med nyanser till diskussioner om människors förhållningssätt till digi-
tala artefakter.

För att återgå till en av detta avhandlingsarbetes utgångspunkter, vill jag
påminna om avhandlingens andra kapitel där det står att läsa om ansatsen
”felt-life”, om vikten av att uppmärksamma människors upplevelser av digi-
tala artefakter, och en sådan ambitions bidrag i form av möjligheten att kri-
tiskt kunna granska vad det innebär att forma en tillvaro med digitala arte-
fakter (McCarthy & Wright 2005). Genom detta avhandlingsarbete har jag
format mitt sätt att närma mig förståelsen för människors subjektiva upple-
velser av digitala artefakter i vardagslivet. Även om vägen mot förståelsen
bitvis har upplevts som allt annat än rak och självklar, har en förhållandevis
varsam och lyhörd metodologiska ansats, skapat möjligheten att utforska det



137

subjektiva, och unika samt att med ökad precision diskutera detta. För att
använda McCarthy och Wrights terminologi (ibid), bör de analytiska be-
greppen som har vuxit fram ur mitt arbete, betraktas som användbara verk-
tyg för att kritiskt kunna utforska vad det betyder att forma sin tillvaro och
leva i en tid då digitala artefakter tillåts ta ett allt större utrymme.

I vad som följer avser jag bredda diskussionen om de analytiska begrep-
pens bidrag genom att placera dem i ett större sammanhang, och min ambi-
tion handlar om att ta ett steg tillbaka och betrakta vad denna typ av resultat
har för betydelse för vår strävan att forma vår tillvaro. Detta vidgade per-
spektiv innebär också ett skifte med avseende på vem det adresserar. Medan
föregående sektion i första hand riktar sig till forskare som på olika sätt strä-
var efter att skapa förståelse för relationen mellan människor och digitala
artefakter, har denna sektion potential att också omfatta ”den vanliga männi-
skan”.

För att belysa vad som sker när resultatet om människors förhållningssätt
placeras i ett större sammanhang, introducerar jag figur 4. Med dess stöd
avser jag diskutera betydelsen av en ökad medvetenhet om våra förhållnings-
sätt, samt även vad detta får för konsekvenser för formandet av ett samhälle
som successivt alltmer genomsyras av digitala artefakter.

Figur 4: Närmandet av digitala artefakter och människor.

Figuren visar att digitala artefakter får ett allt större utrymme i privata och
personliga delar av våra vardagsliv. Ett annat sätt att uttrycka detta är i ter-
mer av att människor och digitala artefakter närmar sig varandra. Närmandet
motsvarar den rörelse som uttrycks i figuren med hjälp av de två pilarna.
Med detta avser jag inte enbart att artefakterna flyttar in i våra vardagsrum,
utan även de ändamål de används för. Ett aktuellt exempel i skrivande stund
är Facebook46 som bland mycket annat, skapar möjlighet för människor att
bygga sociala nätverk, hantera relationer till vänner, damma av gamla och
bortglömda motsvarigheter till personer som på olika sätt har passerat genom
livet, alternativt att skapa nya kontakter med personer vi möjligen annars
inte hade valt att knyta några band till. I takt med att pilarna förlängs och
möts, är det möjligt att tänka sig att digitala artefakter vävs in i våra liv i allt

                                                  
46 www.facebook.com
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större utsträckning och får en förändrad betydelse. Rörelsen kan även ut-
tryckas i termer av en syn på digitala artefakter som går från att vara en så
kallad verktygssyn, till att vidgas och betrakta digitala artefakter som någon-
ting vi potentiellt också lever med (McCarthy & Wright 2005, Selwyn
2003).

I denna avhandling har jag ägnat mig åt att studera de förhållningssätt vi
utvecklar gentemot digitala artefakter i en tid då detta närmande pågår i en
förhållandevis hög hastighet och med omvälvande konsekvenser. Mina studi-
er har bland annat resulterat i en förhöjd precision avseende förhållningssät-
tens innebörd. I takt med att förståelsen för de förhållningssätt som utvecklas
blir allt rikare, är det möjligt att tänka sig att ytterligare analytiska begrepp
tillkommer. Möjligen kommer det med tiden även visa sig att det finns be-
grepp som belyser andra aspekter av förhållningssätt till digitala artefakter än
de som har åskådliggjorts genom detta avhandlingsarbete.

Givet det närmande som uttrycks i figuren, är det även viktigt att sträva
efter en ökad medvetenhet och kunskap om våra respektive förhållningssätt.
Den ökade medvetenheten kan dels handla om att jag i egenskap av forskare,
finner fler, eller alternativa analytiska begrepp för att tydligare kunna precise-
ra betydelsen av begreppet förhållningssätt. Den ökade medvetenheten kan
tillika handla om en förändring med avseende på så kallade vanliga männi-
skors reflekterande över digitala artefakters betydelse i deras liv, samt dess
förhållande till olika handlingsstrategier.

I detta sammanhang finns två frågor som är viktiga att ställa sig. Dels bör
vi fråga oss vad det innebär om det närmande som uttrycks i figur 4 pågår
samtidigt som vår medvetenhet om förhållningssätten ökar, dels bör vi även
fråga oss vad det innebär om så inte är fallet. Det senare är emellertid föga
eftersträvansvärt. Givet digitala artefakters snabba och omvälvande inträde i
våra liv, är det viktigt att de båda rörelserna pågår samtidigt. Vår förståelse
bör tillta om vad dessa förändringar betyder.

Tänker vi oss en situation där enbart ett närmande av digitala artefakter
och människor sker utan att vi samtidigt kritiskt reflekterar över vad detta
har för betydelse, finns en risk att vi utvecklar förhållandevis oreflekterade
handlingsstrategier. Till grund för detta resonemang vilar ett antagande om
att ju mer nyanserad förståelse för varför vi utvecklar de förhållningssätt vi
gör, desto mer överlagda och informerade blir de handlingsstrategier som
utvecklas och efterlevs. En utveckling där vi enbart ser den utveckling som
uttrycks i figur 4, är således en olycklig sådan.

En förutsättning för att inte enbart den första, utan även den andra ut-
vecklingen skall kunna pågå, är att vi för fler och mer reflekterande diskus-
sioner om vad det innebär att digitala artefakter idag bidrar till att forma våra
vardagsliv i den utsträckning de gör. Exempelvis handlar det om att samtala
om vad de sociala dimensionerna av denna utveckling betyder för oss. Att
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aktivt reflektera och sträva efter en rikare förståelse innebär även att vi tvingas
ta ett större ansvar för vad det innebär att vi i så förhållandevis hög takt som
idag, tar till oss, använder och formar vår tillvaro med digitala artefakter.
Sättet att resonera kring människors förhållningssätt till digitala artefakter
och de nio olika nyanserna som tillsammans bidrar till att förhöja precisio-
nen i samtalet där om, informerar även om människors potential att påverka,
förändra och forma digitala artefakter i personliga riktningar. Resonemanget
visar på människors möjligheter att själva forma digitala artefakter till att bli
”våra egna”. Min förhoppning med detta arbete är att vi både skall våga och
kunna formulera oss, bli mer kritiska och ställa krav på vilken betydelse vi
tilldelar digitala artefakter i våra liv.

11.1 Framtida forskning

Avhandlingsarbetet närmar sig sitt slut. Att sätta punkt känns emellertid
långt från självklart. Fascinationen över människors förhållningssätt och
handlingsstrategier för digitala artefakter har på intet sätt minskat, och det
återstår många intressanta och viktiga frågor att utforska. Att formulera några
rader om framtida forskning mildrar känslan av att arbetet på något sätt
härmed skulle vara färdigt och avhandlat.

Ett första exempel på framtida forskning är baserat på studien av männi-
skor som väljer bort och begränsar digitala artefakters betydelse. Gemensamt
för de personer som har deltagit, är att de går mot strömmen och bryter mot
tämligen vedertagna idéer om hur man idag förväntas använda och icke-
använda digitala artefakter. Erfarenheterna av studien visar att de så kallade
icke-användarnas beslut kräver kraft, och ytterligare en viktig lärdom handlar
om att besluten är förhållandevis väl genomtänkta, medvetna, och därmed
har dessa personer god potential att artikulera de motiv som utgör beslutens
grund.

En naturlig följdfråga av detta resonemang är varför vi inom vårt ämne ser
så få exempel på studier av icke-användning? Varför anser vi med sådan
självklarhet att vi bäst studerar informationsteknik, informations- och kom-
munikationsteknik, digitala artefakter eller hur vi nu må benämna det, ge-
nom studier av användare? Risken är att vi går miste om en viktig källa till
lärdom genom att negligera människor som väljer bort helt, delvis eller som
tvekar inför sina beslut. Ett nödvändigt första steg på vägen mot att inklude-
ra människor som fattar den här typen av beslut, är emellertid att vi nyanse-
rar och möjligen även förnyar vår syn på vilka dessa personer är, samt på
vilka grunder de fattar sina beslut. Mot bakgrund av detta bör framtida
forskning som strävar efter att förstå digitala artefakter i olika sammanhang,
inte enbart omfatta människor som tar till sig och använder, utan även dess



140

motsats. En sådan ansats utgör dock en utmaning, inte minst med tanke på
svårigheten att överhuvudtaget finna dessa personer.

Bortsett från frågor om metodologiska tillvägagångssätt har avhandlingen
även handlat om att utforska människors handlingsstrategier och förhåll-
ningssätt. Utforskandet har visat på en utmanande och många gånger motsä-
gelsefull relation mellan hur människor tänker och hur vi faktiskt gör, det vill
säga hur vi använder våra artefakter.

Som ett led i strävan mot att samtala om, och skapa förståelse för våra för-
hållningssätt, har arbetet mynnat ut i nio analytiska begrepp. Arbetet visar
hur människors förhållningssätt är beroende av en riktning, styrka, kontext,
situation, teknik, syfte, kunskap, varaktighet och omfattning. Begreppens
huvudsakliga bidrag består i att precisionen i samtalet har förhöjts. I detta
sammanhang handlar frågor om framtida forskning om att fortsätta utfors-
kandet av människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen och
detta sker genom att granska, utveckla eller omdefiniera begreppen. Exem-
pelvis bör de analytiska begreppen prövas i empiriska studier för att därige-
nom utforska dess potential. Det återstår även viktigt arbete som handlar om
att utforska relationen mellan begreppen.

Innan jag nu sätter punkt, vill jag återkoppla till namnet på denna av-
handlings tredje och sista del. Namnet avslut syftar på det avhandlingspro-
jekt som finns dokumenterat i denna avhandling, och på den forskarutbild-
ning som närmar sig sitt slut. Avslut har således varken att göra med min
fascination över människors förhållningssätt och handlingsstrategier för di-
gitala artefakter, eller utforskandet därav. För mig har detta arbete snarare
just precis börjat, och jag ser mycket fram emot att få fortsätta mitt utfors-
kande därav inom ramen för projektet Innovation Cultures47.

Avrundning

I slutskedet av detta avhandlingsarbete fick jag frågan om huruvida jag själv
är fascinerad av digitala artefakter? Frågan har dröjt sig kvar i mina tankar på
grund av att den rör min förförståelse, och den förändring den har genom-
gått under arbetet med denna avhandling. I denna avrundning skall jag göra
ett försök att besvara frågan, samt även att förhålla mig till vad svaret kan ha
för betydelse för studier av förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen.

Givet mitt yrkesval bär jag på en grundläggande nyfikenhet och fascina-
tion över vad digitala artefakter betyder för människor i olika sammanhang.
Emellertid vill jag påstå att när avhandlingsarbetet påbörjades, var jag inte
närmelsevis så fascinerad som jag idag är. Vad denna fascination kan tänkas
handla om har dock inget självklart och entydigt svar. I avhandlingens inle-
dande kapitel nämnde jag Croon Fors (2006) idéer om vikten av att upp-
                                                  
47 Projektet Innovation Cultures är ett projekt finansierat av Vinnova.
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märksamma och välkomna det okända. Croon Fors (ibid) menar att det
handlar om att uppmärksamma någonting annat än det vi vanligtvis associe-
rar till så som struktur eller funktion, och att detta andra – okända – fram-
träder ur människors upplevelser av digitala artefakter. Det okända tolkar jag
som ett annat sätt att uttrycka den fascination jag idag upplever.

Det faktum att min fascination har ökat eller kanske snarare förändrats,
grundar sig bland annat i att jag sedan ett antal månader tillbaka, har skapat
möjligheten att uppleva bloggande på nära håll, intensivt och innerligt. Den
anonyma blogg som skapades i syfte att om kvällarna ge plats i tankarna för
någonting annat än denna avhandling, visade sig snart bli viktig på många
fler vis än så. Genom bloggen har jag exempelvis fått utforska huruvida ano-
nymitet och Internet överhuvudtaget kan kombineras, eller om tanken i sig
är paradoxal. Jag har fått möjlighet uppleva en stark känsla av tillhörighet,
givet det intresse jag delar med uppskattningsvis 100 andra likasinnade blog-
gare. Under de månader som har förflutit har jag även etablerat relationer till
dessa personer, av vilka somliga självfallet har utvecklats till att bli mer nära
och personliga än andra. Fascinationen har även vuxit angående den känsla
av rum som skapas via min besöksräknare, och som ständigt uppdaterar och
visar antalet besökare i realtid. Vetskapen om att 12-15 personer är inne hos
mig på min blogg samtidigt, i detta nu, betyder någonting.

Utan problem skulle jag kunna ägna stort utrymme åt att brodera ut vad
dessa erfarenheter har resulterat i för typ av reflektioner och upplevelser för
mig. I detta sammanhang är detta dock inte av primärt intresse, utan snarare
handlar det om vilken betydelse sådana nära och upplevda erfarenheter har
för den forskning jag har, och i framtiden kommer att bedriva. Är det viktigt
att som forskare själv pröva och experimentera? Måste man rent utav vara
fascinerad för att riktigt förstå?

Å ena sidan vill jag hävda nej, det är inte nödvändigt att fascineras i den
utsträckning som jag gör idag. I linje med vad jag har diskuterat tidigare i
detta arbete, finns metoder som bygger på samtal med människor som skiljer
sig åt från den egna synen på det studerade. Metoder som till och med hävdar
att detta är det sätt på vilket man kan uppmärksamma och samtala om det
vardagliga.

Frågan kan emellertid även besvaras på ett annat vis. Å andra sidan vill jag
hävda ja. I egenskap av samhällsforskare krävs att jag tolkar och skapar för-
ståelse för redan befintliga tolkningar av i detta fall respondenternas förståelse
av exempelvis sig själva.

Samhällsforskare måste med andra ord förhålla sig till en värld som redan är

tolkad av de sociala aktörerna själva. (Gilje & Grimen 2006, s 179)
Mitt sätt att förhålla mig till respondenternas förklaringar och beskrivningar
handlar inte om att bortse från de sociala aktörernas beskrivningar av sig själ-
va och betrakta dem som felaktiga och ovetenskapliga. De subjektiva be-
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skrivningarna är mycket viktiga, givet att respondenternas idé om sig själva
och sina handlingar ger handlingen dess mening. Dock, givet att min forsk-
ning skall bedrivas och att respondenternas åsikter skall uttryckas och rekon-
strueras med hjälp av teoretiska begrepp, bör jag gå längre än de sociala aktö-
rernas självuppfattningar. I denna strävan använder jag Geertz (1979) erfa-
renhetsnära, respektive erfarenhetsdistanserade begrepp för att bidra med
ytterligare en dimension av förståelse och ”gå längre än de sociala aktörernas
självuppfattningar” (Gilje & Grimen 2006, s 181).

För att återgå till och förtydliga svaret på den fråga jag ställde inlednings-
vis, blir det alltså en utmaning förklara mina respondenters handlingar om
jag inte kan förstå hur de tolkar sig själva och sin omgivning. Således är det
viktigt att pröva och experimentera för att kunna närma sig en gemensam
förståelse eller rent av ett samförstånd (Kvale 1997). Idag slås jag exempelvis
emellanåt av likheterna mellan mina relationsskapande processer och Linne-
as, de som inledningsvis upplevdes möjligen både orealistiska och en smula
osunda. I dag lever jag med mina datorer på ett sätt som jag inte gjorde tidi-
gare, vilket självfallet leder till reflektion över mina initiala bryderier, men
även till andra förutsättningar att förstå hur Linnea tolkar sig själv och sina
handlingar.

Vad som är att föredra är inte självklart enkelt att svara på. Å ena sidan har
jag i detta avhandlingsarbete sett fördelar med att studera det annorlunda, för
att på så vis skapa möjligheter att uppmärksamma något av det vardagliga
och det som vi riskerar att ta för givet och möjligen gå miste om. Att hävda
att det finns en lämpligare väg att gå, vore att undergräva mitt eget arbete.
Samtidigt ser jag dock även styrkor i att själv pröva, sätta mig in i och upple-
va det jag studerar. Möjligen utgör de två sätten inga dramatiska motsätt-
ningar. Att själv pröva resulterar alltid i egna upplevelser, som rimligtvis
skiljer sig från andra människors. Egentligen handlar det kanske inte om att
ta ställning för det ena eller det andra, utan att sträva efter att vara lyhörd
inför det individuella och unika hos de olika personer man möter, samtidigt
som man också strävar efter att på olika sätt sätta sig in i och förstå det som
studeras.
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Summary in English

The purpose of this thesis is to examine people’s attitudes to digital artifacts
in everyday life, how the attitudes are shaped and how they form the ways in
which we use digital artifacts. A second purpose is to explore methodological
techniques that can contribute to an understanding of questions regarding
people’s attitudes to digital artifacts. The second purpose has gradually
emerged as a result of my work in my pursuit to fulfill the first purpose.

The thesis follows a structure of three different parts, where the first part
presents the theoretical and methodological starting points. The thesis is
theoretically grounded in everyday life studies and domestication studies
with a particular focus on the ways in which digital artifacts are domesticated
and becomes part of people’s everyday lives. Domestication is an important
analytical notion for two reasons. Firstly, the user is seen as an active person,
rather than being ascribed a passive role. Secondly, the notion has a potential
to make us aware of the broad repertoire of actions, enabled by digital arti-
facts.

The first part also shows why the empirical studies of people’s attitudes to
digital artifacts required an exploration of methodological techniques appro-
priate for this specific context. To this end, this section does not merely fo-
cus on why the particular methodological techniques was chosen, it also
includes a reflection on methodological techniques in the context of digital
artifacts in people’s everyday life . In other words, I present a method for the
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exploration of methodological techniques, appropriate for studies of digital
artifacts in people’s everyday life.

The second part of the thesis presents my efforts to study people’s attitudes
to digital artifacts. It presents experience near interpretations and detailed
meetings with people living with technology, as well as reflections on peo-
ple’s lives with digital artifacts. This part also presents experience distant
interpretations of people’s narratives in terms of domestication through vir-
tualization, identity construction, the institutionalized everyday life and its
effects on experiences of time and place. Finally, the interpretations contain
analyses regarding the impact of digital artifacts on contexts such as peoples
home and work settings.

The second part does as well serve as a completion of the theoretical and
methodological starting points, presented in the former part. For instance,
the relation between digital artifacts, action strategies and attitudes are dis-
cussed. Furthermore, the notion ‘attitudes’ is developed and made more
nuanced. A model containing nine analytical notions is presented, in order to
enhance the precision in the analysis of people’s attitudes to digital artifacts.
The understanding of the analytical notions are gradually further developed.

Figure: An enhanced precision regarding people are understanding about atti-

tudes to digital artifacts: nine analytical notions.

The second part also contributes to the purpose of exploring methodological
techniques. For example, the third empirical study examines non-users and

A

T

T

I

T

U

D

E

Direction

Strength

Context

Situation

Technology

Purpose

Knowledge

Durability

Scope



155

the purpose of the study is to explore the potential of such an approach by
means of studying people’s attitudes.

The third part of the thesis presents the overall contributions. In this part,
I present and discuss four research principles for studies of people’s attitudes
to digital artifacts in everyday life. It is argued that a valuable research ap-
proach is to work with people’s personal experiences, as well as follow them
closely, detailed and repeatedly. I do not claim these to be unique or new,
however they have played an important and rather extensive part of this re-
search.

The other contribution is a model (presented above) containing nine ana-
lytical notions for the analysis of people’s attitudes to digital artifacts. The
analytical notions are based on the interpretations of the empirical studies.
The strength of the model lies in its capacity to enhance the analysis, and
thereby pay detailed attention to the unique and individual aspects of peo-
ple’s attitudes to digital artifacts.
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