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Abstract  

The purpose of this thesis is to analyse the conditions of designing a 
technical solutions (ICT) to assist everyday life in the home, in four 
objectives. First, to identify and analyse the everyday prac-tice in terms of 
home-related values and activities. Second, to analyse a mo-del for a techni-
cal and organizational developed ICT-solution in a local com-munity. Third, 
to analyse the opportunities and dilemmas of ICT as a support system for 
everyday life, and forth, to discuss how actors in society can inte-ract with 
households in making daily life work 

The method of the thesis takes support in a so-called interactive research 
and aims to fulfilling both the scientific quality criteria as well as require-
ments of relevancy for the practice. A theoretical understanding of the indi-
vidual construction of the home, based on everyday practice taking place in 
the home and neighbourhood, in an expanding residential landscape.  

The empirical parts of the thesis derive form two studies. The Husum 
study examines issues such as what a home is represented by, and can be 
said to constitute a good home. The Vällingby study is analysing a model of 
a technical and organized ICT-solution in an experiment-house in a suburb 
to Stockholm. In this theses ICT reinforces the home as a hub for everyday 
life. Households increases flexibility and accessibility, supports the relation-
ship between people and strengthens the influence and a local foundation. 
ICT creates also new roles for actors in local society and evens out the land-
scape of everyday life. 
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Förord 

Intresset för hus och den byggda miljön har jag haft så länge jag kan minnas. 
Det har berättats för mig att jag gärna byggde hus av klossar som barn. Sena-
re i livet har detta intresse fortsatt med att renovera gamla hus. I den byggda 
miljön finns också av människor som bor och verkar där, men också flyttar 
mellan olika platser. I den licentiatavhandling jag lade fram 1994 undersökte 
jag närmare just flyttningar och i vilken utsträckning människors uppväxt-
miljö påverkade valet av bostad senare i livet. Min tanke var att man lär sig 
hur det är att bo under uppväxten och sedan återskapar i det egna boendet. 
Därefter inleddes ett samarbete med Svenska Allmännyttans Bostadsorgani-
sation (SABO) och några bostadsföretag från städer utefter norrlandskusten 
för att undersöka vad en god boendemiljö skulle kunna vara. Jag var då en-
gagerad av Transportforskningsenheten vid Umeå universitet (TRUM) och 
fick stort stöd från kollegorna att utforma studien. Resultatet av den studien 
utgör Husumstudien i denna avhandling. 

Därefter fick jag möjligheten att få medverka i ett utvecklingsprojekt där 
bostadsföretaget Svenska Bostäder, och telekomföretaget Ericsson och ener-
giföretaget Vattenfall samt forskare från KTH skulle bygga upp en testverk-
samhet för framtida IT-tjänster. Ett punkthus i Vällingby utsågs som testplats 
för utvecklingsprojektet, som benämndes för Bolab. Mellan åren 1996 och 
1999 reste jag varje vecka mellan min bostadsort i Umeå och försökshuset i 
Vällingby. Det var en mycket stimulerande tid och Bolab kom att bli en mö-
tesplats för forskare och praktiker från olika discipliner. Här fick jag tillfälle 
att ägna mig åt boendefrågor och samtidigt få en inblick i den framtida 
kommunikationstekniken.  

Mitt engagemang i testverksamheten avslutades med att formulera en 
forskningsansökan tillsammans med professor Gunnel Forsberg vid Kultur-
geografiska institutionen Stockholms universitet. Ansökan fick stöd av dåva-
rande Kommunikation forskningsberedningen (KFB) för att bland annat 
dokumentera och analysera testmiljön i Vällingby. Till forskningsprojektet 
knöts en referensgrupp bestående av professor Ewa Gunnarsson vid Luleå 
tekniska universitet och Gunilla Lundén vid Verket för innovationer (VIN-
NOVA). Tack för inspiration, inspel och kritiska kommentarer.  

Under en längre tid har jag burit med mig texter och tankar samtidigt som 
jag arbetat och bott på olika platser i Stockholm, Umeå och Dalarna. Det är 
många vänner och arbetskamrater som varit ett stort stöd. Men, framför allt 
vill jag framhålla min handledare professor Gunnel Forsberg. Vi har haft 
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många samtal, men sällan befunnit oss på samma plats. Många gånger har 
Stockholms centralstation varit den lämpligaste mötesplatsen. Tack för ditt 
engagemang.  

Tack riktas också till kulturgeograferna i Stockholm som mött mig med 
ett vänligt leende i korridoren. Särskilt tack till Brita Hermelin, Mats Widg-
ren och Lena Magnusson-Turner för era synpunkter.  

Under det avslutande redigeringsarbetet har jag fått fantastisk hjälp av 
Helene Brewer för den engelska översättningen, Lars Wåhlin, Johan Ceder-
ström och Frida Petersson som korrigerat text och gett goda råd samt Jonas 
Olsson har redigerat bilder och fotograferat den vy över Umeå som pryder 
omslaget.  

 
 
Ett stort tack till er alla. 
 
Siljansnäs i december 2008 
Monika J Brydsten 
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1 Introduktion 

Bakgrund 

Varje dag utförs en mängd aktiviteter som väver samman samhällets delar 
till en fungerande helhet. De är oftast så självklara att vi inte lägger märke 
till dem. Först när något brister i den vardagliga väven upptäcker vi dess 
existens. Om mat saknas i kylskåpet, om daghemmet har studiedag, om alla 
kläder är smutsiga eller om bilen ska besiktas måste hushållen agera. När 
elledningarna brister, högar av avfall och sopor växer eller när transport-
system står stilla blir det problem även för företagen och samhället. Sam-
manlänkande trådar av händelser bildas av vardagliga aktiviteter som utförs 
av individer, institutioner och företag. En stor del av dessa händelser äger 
rum i boendet där det huvudsakliga ansvaret vilar på hushållen, även om 
företag och samhälle också är involverade genom att erbjuda tjänster och 
service. Hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer har betydelse för hur 
hushållen organiserar sin vardag, men har också återverkningar på företagens 
och offentliga institutioners verksamheter. Olika stödsystem kan också ut-
formas för att underlätta vardagslivet. IT utgör här en sådan infrastruktur.  

Infrastruktur betyder i allmänhet understödjande system. Vad som ska 
understödjas är däremot inte lika entydigt. I uppslagsverket Nationalencyklo-
pedin definieras infrastruktur som ett ”system av anläggningar och driften av 
dessa, som utgör grund för försörjningen och förutsättningen för att produk-
tionen ska fungera”1. Där relateras infrastrukturen till verksamheter som 
möjliggör produktion av varor och tjänster. Det är vanligt att denna typ av 
infrastruktur består av fysiska konstruktioner för trafikflöden på land, hav 
och i luft men även el- och vattenförsörjning samt telekommunikation. Claes 
Göran Alvstam, Ulf Erlandersson och Åke Forsström (1992:10) har i Sveri-
ges Nationalatlas, bandet om infrastruktur, definierat begreppet som ”ett 
lands tekniska system för förflyttning av personer, information, gods och 
energi”. Underförstått är det i huvudsak är industrins behov av förbättrade 
produktionsprocesser och investeringar samt stadsbebyggelsens utbredning 
som legat till grund för vilka funktioner som kan räknas till den fysiska inf-
rastrukturen. Vägnät, spårbunden trafik och system för kraftförsörjning 
sammanbinder industriproduktionen med marknader och är mer utbyggda i 

                                                      
1  Nationalencyklopedin (2002) 
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befolkningstäta regioner. Jan Öhman (2003:1) understryker att avsikten med 
investeringar i fysisk infrastruktur är att skapa ett effektivare geografiskt rum 
utifrån de samhälleliga, ekonomiska, sociala och politiska villkor som råder 
vid tiden för varje investering. Därmed kan utformningen av infrastrukturen 
avspegla hur rummet och de rumsliga relationerna produceras och reprodu-
ceras. Den fysiska infrastrukturen utgör på så sätt ett stöd för samhällets 
arbetsliv. I allmänhet har den fysiska infrastrukturen en lång livslängd, höga 
investerings- och driftskostnader samt en nytta som anses öka med antalet 
användare.  

Även den offentliga förvaltningsapparaten ses av Castensson, Eriksson 
och Lönegren (1992:106) som en infrastruktur för att organisera relationer 
mellan individ, företag och samhälle. De demokratiska institutionerna, så 
som folkstyrets organ i stat och kommuner, räknas dit liksom högre utbild-
ning, forskning, ordningsmakt och rättskipning. Författarna menar att känne-
tecknande för den offentliga förvaltningen är att den är tjänsteproducerande. 
Peter Maskell (1994:24) vidgar diskussionen genom att tala om en så kallad 
”områdesspecifik” infrastruktur, till vilken han för forskning, rådgivning, 
sjukhus, barnomsorg och lokala värderingar. Han menar att det inte finns en 
absolut definition av begreppet infrastruktur utan det är sammanhanget som 
avgör dess avgränsning.  

Även Sune Berger och Gunnel Forsberg (1995:7) har ifrågasatt en snävare 
definition av infrastruktur som enbart fysisk och produktionsinriktad. De 
betonar att man också bör tala om en social infrastruktur. Människor behöver 
infrastrukturellt stöd i sitt ansvar för att livsnödvändiga sociala funktioner 
ska fungera väl. Omsorgen om barn, åldringar och sjuka, upprätthållande av 
hygien samt fostran och demokrati är några av sådana funktioner, vilka ock-
så utgör grunden för ett modernt välfärdssamhälle. I ett senare arbete disku-
terar Forsberg (1997:33) exempel på vilken social infrastruktur som behövs i 
ett modernt fungerande samhälle. Hon räknar exempelvis även informella 
sociala system såsom släkt- och grannskapsnära nätverk samt statligt och 
kommunalt organiserade välfärdstjänster till infrastrukturbegreppet. 

Utifrån diskussionen ovan kan vi definiera olika former av infrastruktur 
(se Tabell 1). Det arbetsliv som utgör människors försörjning och samhällets 
produktion av varor och tjänster understöds av infrastrukturer som domine-
ras av fysiska konstruktioner. Här återfinns infrastrukturer som många gång-
er är väl synliga i landskapet. Denna fysiska infrastruktur är anläggningar 
och transportsystem för industrins behov av råvaror, kapital, energi och 
byggnader samt trafiklösningar till handelsplatser. Den fysiska infrastruktu-
ren anses vara betydelsefull för att skapa tillväxt i näringslivet. Samhällslivet 
är organiserat så att medborgarna bland annat ska få trygghet, säkerhet och 
inflytande. Det sker genom att den organisatoriska infrastrukturen hanterar 
relationer och fördelar ansvar mellan enskilda invånare samt mellan invånare 
och samhället. Här finns rättsväsende, försvar, högre utbildning och andra 
former av institutioner som utgör ett regelverk för relationer i samhället. Den 
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organisatoriska infrastrukturen, i form av nätverk och sammanslutningar, 
tillmäts allt större betydelse för samhällsutvecklingen och välfärden. På mot-
svarande sätt utgör vardagslivets verksamheter grunden för den sociala inf-
rastrukturen. Förutom att de vardagliga handlingarna är inriktade på hushål-
lens välbefinnande så understödjer de också samhällets reproduktion. Till 
skillnad från arbets- och samhällslivets verksamheter är vardagslivets aktivi-
teter ständigt pågående inom hushållen eller som offentliga välfärdtjänster, 
men är inte fysiskt påtagliga i samma utsträckning. 

Tabell 1. Infrastrukturer för arbets-, samhälls- och vardagslivet 
Verksamhet i samhället Processer som stöds Infrastruktur 
Arbetsliv Produktion Fysisk 
Samhällsliv Relationer Organisatorisk 
Vardagsliv Reproduktion Social  

Forsberg menar att de offentliga välfärdstjänsterna, som vanligtvis inte be-
skrivs i termer av infrastruktur utan som social service, har en annan värde-
laddning än infrastrukturer för arbets- och samhällslivet. Det kan bero på att 
samhällets omvårdande och sociala funktioner traditionellt sett har dolts i 
kvinnornas icke synliga arbete i de enskilda hushållen och därmed tagits för 
givna. Reproduktiva verksamheter betraktas dessutom ofta som en tärande 
kostnad i stället för att vara närande och tillväxtskapande. Hon skriver: ”Ett 
samhälle bärs inte enbart upp av de stora tekniska systemen eller de stora 
politiska och ekonomiska besluten. Lika viktigt är de små vardagliga hand-
lingar som utförs av enskilda individer ” (Forsberg 1997:49).  

Näringslivet och politiska organ är starkt involverade i att bygga upp och 
upprätthålla produktionen och relationerna i samhället, medan det privata 
hushållet bär upp de reproduktiva vardagsfunktionerna. Denna ansvarsför-
delning är inte statisk, utan i Sverige har den offentliga sektorn tagit ett stort 
ansvar för de sociala systemen genom allmän skola, sjukvård samt barn- och 
äldreomsorg. Diskussion om olika former för fördelningen av ansvaret mel-
lan offentliga organ, näringsliv och hushåll är aktuell på en övergripande 
samhällsnivå, men också mellan aktörer inom lokala samhällen liksom mel-
lan enskilda individer. Det tycks råda konsensus kring att infrastruktur är 
nödvändig och ofrånkomlig i ett välfärdsamhälle, men hur den ska utformas, 
värderas och vilka som ska ha ansvaret är inte lika klart.  

Vardagslivet utgör också en utgångspunkt för forskning inom ämnet kul-
turgeografi. Ann-Cathrine Åquist (2001a:260) menar att ett vardagslivsper-
spektiv omfattar både individers aktiviteter, präglade av sitt sammanhang, 
och den tids- och rumsspecifika kontexten. I sin avhandling (1992) behand-
lar hon vardagslivet och analyserar hur samhälleliga företeelser konstrueras 
och reproduceras. Med hjälp av struktureringsteorin visar hon att människors 
vardagliga rutiner och aktiviteter präglas av det sociala sammanhanget samt 



 16 

den tids- och rumsspecifika kontexten. Åquist menar att vardagslivet både 
utgör ett intressant studieobjekt i sig och ett vetenskapligt perspektiv som ger 
möjlighet för en feministisk genomlysning av samhällsprocesser. Tio år tidi-
gare tog även Jan Öhman (1982) utgångspunkt i vardagen genom att under-
söka de aktiviteter som ligger till grund för det så kallade varjedagliga utby-
tet. Han efterlyste en begreppsapparat som kan ge stöd för analyser av var-
dagliga händelser. På senare tid har vardagslivet också uppmärksammats 
alltmer i den kulturgeografiska forskningen, enligt Åquist (2001a:257 ff). 
Inte minst har detta kommit att prägla delar av den genusgeografiska forsk-
ningen, vilket också belyses av Gunnel Forsberg (2003). Ett annat exempel 
på kulturgeografers bidrag till att synliggöra vardagslivet är Tora Fribergs 
(1990) studier av kvinnors anpassningsstrategier som kombinerar ett arbets-
liv med ett familjeliv.  

I föreliggande studie fokuserar jag på boendet, det vill säga bostaden, bo-
stadsområdet i lokalsamhället, som arena för vardagslivet där hushållen och 
samhällets aktörer möts. De bostadsområden som byggdes upp under den så 
kallade folkhemstiden var utformade med tanke på att vissa funktioner fanns 
i bostaden medan andra låg i det kringliggande området och i lokalsamhället. 
Exempelvis fanns privata funktioner som kök och hygienutrymmen i bosta-
den medan gemensamma utrymmen för klädvård, hushållsavfall och förråd 
låg i fastigheten. I grannskapet fanns lekplatser, skolor, daghem och butiker 
för dagligvaror. Numera har boendet förändrats. I bostadsområdet har pisk-
ställningar byggts om till grillplatser, gemensamma tvättstugor ersatts med 
maskiner i lägenheterna och grönytor omvandlats till garage och parkerings-
platser. I lokalsamhället har många butiker lagts ner, skolor och daghem har 
slagits ihop till större enheter. Boendet har på så sätt eroderats på funktioner 
och hushållens vardag består allt mer av att förflytta sig allt längre från bo-
staden för att kunna utföra ärenden.   

Ett sätt att återigen få tillgång till vardagsnära funktioner i boendet är att 
använda informationstekniken (IT)2. Genom IT kan man från bostaden ex-
empelvis köpa varor och tjänster, utföra arbetsuppgifter, bevaka nyheter, 
söka information och kommunicera med andra över hela världen. På så sätt 
kan IT bidra till att understödja vardagslivet i boendet. IT skapar även di-
lemman. Med ökat teknikberoende ökar också risken att utsättas för de pro-
blem som tekniken medför. Datortekniken kan för många vara svår att an-

                                                      
2 Här används IT som en samlande beteckning för den tekniska konvergensen av informa-
tionstekniken inom telekommunikation, datorer och media. IT står, enligt Jan Öhman 
(2003:2) även för den informationsteknologi där en vetenskap kopplas med tekniken. En 
motsvarande term är IKT, eller ICT på engelska, som bl.a. Britt Östlund (1999:8) använder 
för Information och Kommunikationsteknik. Jag har valt att använda termen IT eftersom jag 
uppfattat att IKT används i mer tekniska framställningar. I denna avhandling riktas fokus mer 
på hur tekniken förmedlar tjänster och service och vilka konsekvenser det får på en samhälls-
nivå. 
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vända. I boendet finns inte heller tekniskt stöd att tillgå som det kan finnas 
på arbetsplatserna.  

IT har, liksom den fysiska infrastrukturen, i första hand utformats efter in-
dustrins behov att effektivisera produktionsprocesser. Efterhand har tekniken 
även utvecklats för kontor och institutioner. Samma teknik skulle kunna 
utgöra ett stöd för vardagslivets behov. Det är denna tanke som ska prövas 
här. Först identifierar jag vardagslivets kontext och behov. Därefter ställer 
jag frågan om vilka av dessa behov som kan tillgodoses genom ett tekniskt 
stöd. Boendet – bostaden och bostadsområdet i lokalsamhället – utgör här 
det geografiska rummet. Hushållens vardagliga praktik är studieobjektet, 
vilket genom IT kan understödjas tekniskt och organisatoriskt. IT utgör där-
med en infrastruktur i boendet som stöder hushållens vardagsliv. 

Syfte 

Avhandlingens syfte är att analysera förutsättningar för att utforma en tek-
nisk lösning (IT) som kan underlätta för vardagslivet i boendet. Detta hu-
vudsyfte preciseras i fyra delsyften:  
 

• Att identifiera och analysera den vardagliga praktiken i termer av 
boenderelaterade värden och aktiviteter. 

 
• Att analysera en modell för en tekniskt och organisatoriskt utformad 

IT-lösning i ett lokalsamhälle. 
 

• Att analysera möjligheter och dilemman med IT som stöd för var-
dagslivet 

 
• Att diskutera hur aktörerna i samhället kan samverka med hushållen 

för att vardagslivet ska fungera 
 

Två empiriska studier ligger till grund för analysen. Den första studien kart-
lägger och tolkar den vardagliga praktik som utförs i boendet kopplat till 
människornas boenderelaterade värderingar. Det empiriska underlaget utgörs 
av ett antal intervjuer med invånare i Husum, ett mindre brukssamhälle i 
norra Sverige, samt en postenkät till ett representativt urval av invånare från 
några mellanstora städer. Den andra studien består av en analys av ett sam-
arbetsprojekt mellan ett antal företag där en simuleringsmetod tillämpades 
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för att utforma en IT-lösning3 som dels offentliggjordes under en pressvis-
ning, dels implementerats i ett försökshus i Vällingby. IT-lösningen var ut-
formad så att fastighetsförvaltningen och andra tjänsteleverantörer skulle 
kunna erbjuda IT-baserade tjänster till boende i ett lokalsamhälle. I det sam-
manhanget utgör IT i boendet en infrastruktur för vardagslivet.  

I avhandlingens empiriska studier används bostad, bostadsområde och lo-
kalsamhälle som geografiska enheter. De representerar olika rumsliga stor-
heter och skulle kunna uttryckas i termer av koordinater och gränser på en 
karta. Men rumsliga storheter är inte enbart fysiskt bestämda utan beror på 
hur människor uppfattar dem. I ett genusgeografiskt perspektiv, menar Fors-
berg (2003:7), tar man fasta på hur föreställningar om manliga och kvinnliga 
erfarenheter inverkar på hur verksamheter och samhällen organiseras och 
återspeglas i människors uppfattning av rummet. I en sådan geografisk be-
skrivning läggs större vikt vid de rumsliga relationer som människor har 
utifrån vad de gör och vilka andra människor de interagerar med än vid en 
makroorienterad geografisk beskrivning, vilket Kirsten Simonsen (2001:31) 
diskuterar i termer av situationell rumslighet. Genom kartor, modeller, bilder 
och beskrivningar kan sådana rumsliga processer visualiseras.  

I denna studie har två varianter av rumsliga representationer används. 
Först har invånare i Husum och Vällingby gett sina beskrivningar av den 
plats där de bor. Avsikter är att ge en bakgrund till de båda empiriska studi-
erna där boendet analyseras i termer av bostaden, bostadsområdet och lokal-
samhället och den vardagliga praktik som utförs där. Den genusgeografiska 
aspekten tar här sin utgångspunkt i att synliggöra kvinnors och mäns boende-
relaterade värden och aktiviteter. Därefter har jag använt konceptuella mo-
deller för att åskådliggöra roller och relationer mellan aktörer inom ett be-
gränsat rum. Dessa representationer är inte platsbundna i utan kan tillämpas i 
olika geografiska miljöer. 

I de empiriska studierna representerar de boende hushåll i rollen som hy-
resgäst, konsument och medborgare och agerar i relation till de lokala aktö-
rerna fastighetsförvaltare, kommersiella näringsidkare och samhällets institu-
tioner. De boende kommer till tals genom intervjuer, svar i en postenkät och 
som aktörer i ett samarbetsprojekt. De lokala aktörerna representeras av de 
kommunala bostadsföretagen i Husum och Vällingby. De har, förutom att 
bidraga till det empiriska underlaget, även aktivt deltagit i utformningen av 
delstudierna. Ett sådant nära samarbete mellan forskare och praktiker före-
språkas i en så kallade interaktiv forskningsprocess. Vad det innebär för 
avhandlingens metod och genomförande beskrivs nedan, men dessförinnan 
en kort redogörelse för hur avhandlingen är disponerad. 

                                                      
3 IT-lösningen består av en teknisk installation av ett kommunikationsnät i en bostadsfastighet 
och en konceptuell modell över hur roller och relationer kan organiseras för att leverera tjän-
ster och service. 
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Disposition 

Inledningsvis diskuterades det arbets-, samhälls- och vardagsliv som under-
stöds av system i form av en fysik, organisatorisk eller social infrastruktur. 
Denna avhandling har fokus på det vardagsliv som i huvudsak äger rum i 
boendet, det vill säga i bostaden, bostadsområdet och lokalsamhället, samt 
den teknik som möjliggör att hushåll kan få tillgång till vardagliga funktio-
ner oavsett var de är lokaliserade. Syftet är att analysera förutsättningar för 
att utforma en teknisk lösning (IT) som kan underlätta för vardagslivet i bo-
endet. I fortsättningen av det inledande kapitlet redogörs för den övergripan-
de metoden och forskningsansatsen för de två delstudierna samt min roll som 
praktiker och forskare.  

Kapitel 2 lägger grunden för den teoretiska förförståelsen och de tolk-
ningsverktyg som jag använder för att analysera de förändrade förutsättning-
arna i boendet. Detta är, enligt min mening, en avhandling i samhällsplane-
ring som tar stöd i kulturgeografiska begrepp i analysen. De referenser jag 
använder för att ringa in bostads- respektive boendeforskning utgör nedslag i 
den svenska forskningen i arkitektur, sociologi, ekonomi, etnologi och kul-
turgeografi. Den kulturgeografiska forskningen bidrar här med begrepp rela-
terade till boendet som plats i en rumslig kontext. Här redogörs också för den 
mer internationella forskningen kring utvecklingen av IT och vad det har 
inneburit för samhällsbyggandet lokalt och globalt. Forskningen om IT-
utvecklingens möjlighet att överbrygga avstånd uttrycks i termer av tillgäng-
lighet. 

Två orter, Husum och Vällingby, utgör miljöerna för avhandlingens del-
studier. De har olika geografiska förutsättningar men också en historia som 
förenar dem. De byggdes båda upp kring idéer om folkhemmet och den då 
rådande föreställningen om hur boendet och vardagslivet skulle vara. I Ka-
pitel 3 beskrivs miljöerna utifrån intervjuade invånares berättelser om sina 
respektive hembygder, kompletterat med litteraturstudier, uppgifter ur statis-
tiska källor och offentligt material. 

Kapitel 4 och 5 utgör det empiriska underlaget utifrån två delstudier, där 
en teoretisk bakgrund, redovisning av metoder och genomförande görs i 
anslutning till respektive studie. I Kapitel 4 redogörs för Husumstudien som 
handlar om att identifiera och analysera den vardagliga praktiken i termer av 
boenderelaterade värden och aktiviteter. Där förs en diskussion huruvida 
man kan betrakta bostaden som en produkt eller om bostaden representerar 
något mer. Dessutom redogörs för min och andras forskning kring boende-
frågor, en diskussion om aktiviteter och handlingar i vardagen samt hur vär-
den och preferenser ger uttryck för vad som uppfattas som betydelsefullt. 
Det empiriska underlaget utgörs av ett antal djupintervjuer av invånare i 
Husum där jag identifierar den praktik som är kopplad till boendet i termer 
av vad man gör (aktiviteter) och vad man värderar (värden) i sin vardag. 
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Denna analys ligger sedan till grund för en postenkät som riktade sig till 
boende i fem kommuner utefter norrlandskusten för att avgör om resultaten 
kan bedömas vara mer allmängiltiga. Resultaten uttrycks i kvalitetskriterier 
för boendet. Kapitel 5 utgörs av Vällingbystudien som är en analys av en 
modell för en tekniskt och organisatoriskt utformad IT-lösning i ett lokal-
samhälle. Här inleds kapitlet med en återkoppling till de visioner som var 
vanligt förekommande när IT introducerades för mer vardagliga tillämpning-
ar i slutet på 1990-talet. Datortekniken bedömdes då vara till nytta för indi-
vider och samhällets aktörer genom att kunna överbrygga avstånd över värl-
den. Men tekniken sades också skapa hinder där tekniken särskiljer männi-
skor från varandra, bland annat genom att tekniken inte är tillgänglig för alla. 
Hur IT har utformats i boendet exemplifieras med en beskrivning av den 
”smarta” bostaden och det ”intelligenta” huset. Här beskrivs också fastig-
hetsförvaltningens utökade roll som dels ska ta hand om byggnader och tek-
nik och dels erbjuda service till hyresgästerna. Därefter redogörs för Väl-
lingbystudiens uppläggning och genomförandet av den simuleringsmetod 
som användes för att dels utforma en IT-lösning för ett bostadshus och dels 
implementera densamma i ett försökshus i Vällingby. Här presenteras också 
ett antal djupintervjuer av boende i försökshuset. De intervjuade reflekterar 
kring tekniken i huset och hur den används samt ger exempel på hur de kan 
tänka sig använda tekniken i framtiden.  

Det sjätte och avslutande kapitlet sammanfattar och integrerar de två em-
piriska studierna genom att först analysera möjligheter och dilemman med IT 
som stöd för vardagslivet. I Husumstudien identifierades betydelsefulla fak-
torer i boendet. Tillsammans med Vällingbystudiens tjänstekoncept föreslås 
de här ligga till grund för hur IT-tjänster kan utformas och på så sätt bidra till 
ett bättre boende. Det är inte okomplicerat att införa IT i boendet. Hemmil-
jön skiljer sig från arbetsplatser, vilket ställer andra krav på de tekniska lös-
ningarna. Förutom att automation och datorteknik i sig gör att sårbarheten 
ökar, så finns problem med att hantera frågor om integritet och människors 
känsla av obehag. Även här uppmärksammas en genusaspekt i förhållande 
till IT-tekniken. Avslutningsvis diskuteras hur aktörerna i samhället kan 
samverka med hushållen för att vardagslivet ska fungera. Här återknyts till 
de kulturgeografiska tolkningsverktygen kring konstruktionen av boendet, 
begrepp kring tillänglighet samt en diskussion om en infrastruktur för var-
dagliga praktiker i boendet. Infrastrukturen för IT bygger på nya tekniker, 
men också organisationer med nya aktörer eller aktörer som får nya roller. 
En sådan ny roll är IT-operatören som mäklare och koordinator av tjänster. 
En annan förändrad roll är fastighetsförvaltningen som erbjuder service och 
tjänster på ett nytt sätt till hyresgäster, men som också har en betydelsefull 
roll i lokalsamhället. 
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Metod och forskningsansats 

Framväxten av en utvecklingsinriktad eller en så kallad interaktiv forskning 
har sin bakgrund i en samverkan mellan akademisk forskning och praktiker 
från offentlig sektor och näringsliv. Enligt Lennart Svensson (2002:11) stä-
var metoden efter en gemensam kunskapsbildning genom att uppfylla både 
forskningens vetenskapliga kvalitetskriterier och praktikernas krav på rele-
vans. Sådana samarbetsformer har vuxit fram inom snabbväxande branscher 
med stort utvecklingsbehov som biomedicin, IT- och telekommunikation, 
material- och miljöforskning samt den kvalificerade tjänstesektorn. Interak-
tiv forskning är mer ett förhållningssätt än en strikt metod; den kännetecknas 
av en strävan efter ett jämbördigt och ömsesidigt utbyte mellan forskare och 
andra ingående parter. I en senare antologi har Kurt Aagaard Nielsen och 
Lennart Svensson (2006) sammanställt olika forskares syn på hur en interak-
tiv forskningsmetod tillämpats. Där diskuterar bland annat Olav Eikeland 
(2006:196 ff) hur synen på forskarens nära involvering med det som studeras 
stärker resultatens trovärdighet, till skillnad från den traditionella synen att 
forskaren ska sträva efter objektivitet. Eikland framhåller också den interak-
tiva forskningens nära släktskap med att experimentera och på olika sätt 
påverka det skeende som studeras. 

Den interaktiva forskningsmetoden rekommenderar att forskare och prak-
tiker gemensamt formulerar problemställningar som ska vara relevanta ur 
praktikerns synvinkel men också i ett forskningssammanhang. Jon Ohlsson 
(2002:90) menar att forskarens och praktikerns kunskapssyn inte är separe-
rade i en teoretisk del och en praktik, utan representerar olika utgångspunkter 
som var för sig är förankrade i sina respektive betydelsebärande samman-
hang. Den vetenskapliga relevansen antas sammanfalla med en verksamhets-
relevans, vilket förutsätter en öppen och rak dialog mellan praktiker och 
forskare. Ambitionen är att finna sammanfallande intressen för en gemensam 
kunskapsbildning. För att åstadkomma denna dubbla relevans utformas sam-
arbeten där erfarenheter från det praktiska handlandet kombineras med 
forskningens metoder för reflektion och analys. För att undvika att språkbruk 
och skillnader i kulturer skapar barriärer mellan vetenskap och praktik re-
kommenderar Ohlsson att den interaktiva processen sker genom samhand-
ling i stället för samtal. Forskaren stödjer den innovativa processen genom 
att synliggöra bakomliggande teorier, utforma analysverktyg och reflektera 
över resultat, medan praktikerns mer erfarenhetsbaserade kunskap ger en 
fördjupad förståelse. Olsson menar att den interaktiva forskningsansatsen 
vidgar kriterierna för validitet och reliabilitet genom att eftersträva så kallat 
socialt robusta resultat. Detta sker genom att resultaten prövas och ifrågasätts 
i reella sammanhang. Resultaten bör också visualiseras och gestaltas för att 
öka variationen och igenkännandet så att praktikerna kan bekräfta resultatens 
trovärdighet. På motsvarande sätt menar Tim May (2001:254) att validiteten 
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förstärks genom att resultaten förmedlas och diskuteras med andra parter 
utanför den vetenskapliga disciplinen.  

Här följer en redogörelse av vilka de interaktiva momenten varit i mina 
två empiriska studier. Därefter följer en genomgång av min roll som forskare 
och praktiker i de empiriska studierna samt som forskare och författare av 
avhandlingen.  

Delstudie 1: Husum 

I mitten av 1990-talet stod de kommunala bostadsföretagen inför problem 
som orsakades av bostadsmarknadens fluktuationer. Hans Lind (2001) be-
skriver hur outhyrda lägenheter gav ekonomiska problem för företag som 
hade fastigheter i stagnerade regioner eller områden med låg attraktivitet. 
Det resulterade i att bostadsbyggandet avstannade och att fastigheter såldes 
eller i vissa fall revs. Kaj Storbacka och Bo-Magnus Salenius (1997) stude-
rade hur de ekonomiska förutsättningarna för de kommunala bostadsföreta-
gen hade ändrats genom att låne- och räntevillkor gjordes lika dem för andra 
kategorier fastighetsägare. De allmännyttiga företagen fick balansera de mer 
affärsmässiga kraven mot de sociala ambitionerna. Hyresgästen kom att be-
traktas som en kund, bostäder benämndes produkter och fastighetsförvalt-
ningen blev en tjänsteleverantör. Kundernas efterfrågan skulle ligga till 
grund för bostadsföretagens erbjudanden. Bostadsföretagen fick därmed en 
mer tjänsteproducerande inriktning som, från att tidigare enbart hyrt ut en 
bostad, nu skulle erbjuda service till hyresgäster. 

I Husum hade en sådan situation uppkommit. Det kommunala bostadsfö-
retaget AB Övikshem bedömde att en fastighet skulle rivas, då efterfrågan 
varit svag en längre tid. För att möta den kritik som uppstod från boende och 
invånare på orten initierades en studie som skulle undersöka efterfrågan på 
hyreslägenheter i Husum. Jag och min forskarkollega Elisabet Berglund fick 
uppdraget att utforma studien, vilket förutom att belysa frågan om att riva 
eller ej fick en inriktning att analysera de värden som låg till grund för män-
niskors bedömningar av sitt boende4. Denna forskningsansats fick även stöd 
från några andra bostadsföretag i regionen och SABO5. Det fanns ett mer 
generellt behov av att fylla en kunskapslucka om vad människor (eg. hyres-
gäster) värderar i boendet samt att relatera dessa värden till hushållens betal-
ningsvilja. Bostadsföretagen skulle utifrån studiens resultat avgöra hur de 
skulle kunna uppfylla hyresgästernas önskemål. Forskningsarbetet samman-

                                                      
4 Fil dr Elisabet Berglund, då doktorand i ekonometri vid Umeå universitet, bidrog med att 
genomföra intervjuer och att beräkna betalningsviljan för olika kvaliteter i boendet (Brydsten 
och Berglund 1996a). 
5 I studien ingick de kommunala bostadsföretagen i Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Kram-
fors och Sundsvall samt de allmännyttiga bostadsföretagens organisation (SABO). 
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ställdes i två rapporter där boendemiljön (eg. boendet) diskuteras i termer av 
boendefaktorer och betalningsvilja (Brydsten och Berglund 1996) samt män-
niskors uppfattning av sårbarhets- och säkerhetsaspekter i lokalsamhället 
(Brydsten 1997b). Här ligger dessa rapporter till grund för analysen av vär-
den och praktik i boendet (se Kapitel 4). 

Forskningsresultatet i Husum ledde till att bostadsföretaget beslutade att 
riva några bostadsfastigheter. Men inte de som man tidigare hade planerat, 
utan några fastigheter som husumborna valt ut. Den kritik som husumborna 
hade riktat mot företagets rivningsplaner minskade, genom att invånarna fått 
uttrycka sin kritik och fått godtagbara argument tillbaka. Denna diskussion 
ägde rum i samband med att husumborna bjöds in till ett möte där studiens 
resultat redovisades. Man kan kritisera bostadsföretaget för att använda stu-
dien som förevändning för att genomföra redan fattade beslut, men man kan 
också se studien som ett sätt för husumbor att komma till tals och påverka 
beslut i annan riktning. Företaget kunde genom studien förbättra sitt rykte 
som en ansvarstagande aktör i lokalsamhället. Detta överensstämde väl med 
rådande tankar om att bostadsföretagens markandsorientering, där det var 
viktigt att kommunicera med de boende och visa på ett starkt samhällsenga-
gemang. Det fanns också ett önskemål från företagens sida att resultatredo-
visningen skulle utformas så att de i detalj kunde lära sig mer om de ingåen-
de metoderna för undersökningen. Under ett flertal moment deltog därför 
Övikshems personal i delstudiens genomförande för att få en större inblick i 
undersökningsmetodik. Personalen bidrag till forskningsprocessen var lokal 
kännedom om nyckelpersoner och händelser i bygden samt att de genomför-
de några intervjuer, tolkade vissa svar och kommunicerade resultaten med 
hyresgäster och husumbor. Detta samarbete mellan mig, min kollega och 
Övikshems personal sammanfaller med de samarbetsformer som förespråkas 
i den interaktiva forskningen, enligt Svensson m fl (2002).  

Min roll som forskare var att tillsammans med bostadsföretaget definiera 
och precisera frågeställningar samt att ansvara för undersökningens utform-
ning, genomförande och att redovisa resultat. I detta sammanhang ingick 
också att mycket kort undervisa bostadsföretagets personal i undersöknings-
metodik. Eftersom en stor del av studiens empiri utgjordes av intervjuer, var 
tolkningen och förståelsen av svaren viktiga för studiens resultat. Kring des-
sa svar kunde personal från bostadsföretaget och forskare mötas i ett erfa-
renhetsutbyte och ömsesidiga dialog, vilket förespråkas av Olsson (2002:98). 
Resultatrapporten var också skriven för att företaget skulle kunna följa studi-
ens genomförande i detalj. Det fanns en ambition att personalen skulle få 
tillfälle att lära sig mer om marknadsundersökningar. Studien bidrog också 
direkt till konkreta åtgärder, vilket inte är så vanligt i forskningssamman-
hang. 

Den interaktiva processen var en tillgång för mig som forskare. Tillsam-
mans med bostadsföretagens personal kunde resultat och uppkomna situatio-
ner diskuteras. Forskningen kunde därmed bidra till större förståelse av hus-
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hållens boendesituation, medan den lokala aktörens agerande tydliggjordes 
av praktikerna. Även om dialogen var önskvärd, fördröjdes arbetet genom att 
mycket tid lades på att hitta en lämplig nivå och form för ett konstruktivt 
samtal. Dessutom gick mycket tid till att utbilda praktiker i undersöknings-
metodik.  

Delstudie 2: Vällingby  

Vid mitten av 1990-talet spred sig användningen av IT på arbetsplatser och 
på universiteten till bostäderna. I första hand var det studentbostäder som 
försågs med datoruppkoppling till Internet. Därefter inleddes efterfrågan på 
tekniska system för datorkommunikation även från boende i flerbostadshus. 
Ingen tvivlade på att efterfrågan på IT skulle öka. Frågan var hur tekniken 
skulle utformas, vad den skulle användas till och vilka som skulle leverera 
tjänster och system. Vällingbystudien återger ett projekt där ett antal företag 
samverkade kring den framtida IT-utvecklingen. Bostadsföretagen hade no-
terat hyresgästernas tilltagande efterfrågan på Internet och andra kommuni-
kationstjänster. Det skulle innebära att teknisk utrustning måste installeras i 
befintliga bostäder och lokaler samt att fastighetsförvaltningens personal 
måste lära sig hantera tekniken. Bostadsföretagen insåg också att IT och 
automation skulle kunna användas i den egna fastighetsförvaltningen. Tele-
komindustrin såg å sin sida hyresgäster och bostadssektorn som en ny mark-
nad för produkter inom fastighetsförvaltning och hemelektronik. Kraftindu-
strin såg sig också som en part, där kommunikation skull kunna komplettera 
distributionen av elektricitet. Därmed fanns en gemensam grund för samar-
bete mellan elektronik-, energi- och bostadssektorn. 

I Vällingby initierade det kommunala bostadsföretaget AB Svenska Bo-
städer tillsammans med elektronikföretaget Ericsson och kraftindustrins 
Vattenfall ett samarbetsprojekt där IT förväntades förbättra bostädernas at-
traktivitet och stärka det lokala samhället6. Ambitionen var att utforma en IT-
lösning som skulle förstärka bostadens funktionalitet. Samtidigt skulle fas-
tighetsskötarna kunna använda samma lösning för att underhålla fastigheter-
na och ge service till hyresgäster. Man förväntade sig att man genom IT 
skulle kunna nå funktioner som ligger geografiskt utspridda utifrån olika 
platser lokalt, regionalt och globalt. En framtida förvaltning skulle exempel-

                                                      
6 Projektet initierades år 1993 genom förstudien IT-BO som finansierades av företagen 
Svenska Bostäder, Ericsson, Vattenfall, Telia, m fl samt forskningsmedel från Närings- och 
teknikutvecklingsverket (NUTEK), Byggforskningsrådet (BFR) och Kommunikationsforsk-
ningsberedningen (KFB), se Hunhammar (1998:13). Den fas som beskrivs här utgör ett mer 
praktiskt samarbetsprojekt som hade till uppgift att bygga upp en testverksamhet. Projektet 
har numera övergått till att bli en del av företaget Svenska Bostäders fastighetsförvaltning i 
Vällingby. 
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vis kunna styra och övervaka teknisk utrustning från en plats även om fastig-
heterna ligger utspridda över en stad eller flera stadsdelar. För de boende 
skulle IT också göra det möjligt att arbeta, förkovra sig, delta i samhällslivet 
och utföra ärenden – kort och gott, vara ett stöd i boendet.  

Denna empiriska studie har mer gemensamt med den interaktiva forsk-
ningsmetoden än den första delstudien. I projektet samarbetade ett antal 
praktiker och forskare med att simulera framtida situationer för olika katego-
rier av användare, en lokal IT-operatör samt tjänste- och teknikleverantörer. 
Simuleringen hade flera motiv. Den skulle avgöra relevansen av en koncep-
tuell modell och vidareutveckla ett antal på förhand skissade roller. Det vill 
säga att ansatsen hade en viss deduktiv inriktning7. Dessutom skulle en IT-
lösning utformas och implementeras i ett försökshus där de boende och fas-
tighetsförvaltningen skulle använda IT i sin vardag. Denna testanläggning, 
som benämnd Bolab, skulle användas för att utveckla och utprova nya tjäns-
ter och produkter. Ett tredje motiv var att de inblandade parterna skulle byg-
ga upp kompetenser kring IT i befintlig bostadsbebyggelse.  

Samarbetsprojektet i Vällingby var ett för sin tid kvalificerat kunskaps-
projekt som samlade kompetens från Svenska Bostäder, SABO, Ericsson och 
Vattenfalls utvecklingsavdelningar och forskningslabb. Flera kompetenser 
var representerade. Kunskap om bland annat informationsöverföring med 
fiberteknik, projektering och implementering av kommunikationsnät, affärs- 
och produktutveckling samt branschspecifik kunskap från fastighetsförvalt-
ningen bidrog till den tekniska och organisatoriska utformningen av IT-
lösningen. Mitt bidrag till samarbetsprojektets kunskapsuppbyggnad var att 
som forskare tillföra kunskap om människors situation i boendet, där bland 
annat resultaten från studien om betydelsefulla faktorer i boendet ingick 
(Brydsten och Berglund 1996). Jag hade även en roll att agera som fastig-
hetsförvaltare av försökshuset och fick därmed ansvara för kontakten med de 
boende, dels genom arbetet i projektet och dels genom att bo i försökshusets 
testlägenhet. Samarbetsprojektets deltagare agerade tillsammans för att lösa 
teoretiska och praktiska problem. Ett viktigt moment var att genomföra vis-
ningar och demonstrationer av testanläggningen. Det gav tillfälle att ta del de 
olika kompetensernas kunskapsområden samtidigt som diskussioner kunde 
föras om bakomliggande motiv och avsikter.  

I samband med att samarbetsprojektet överfördes till en del av AB Svens-
ka Bostäder 1999 formulerades forskningsfrågorna för denna avhandling. 
Ambitionen var att ta vara på resultat och erfarenheter från samarbetsprojek-
tet och vidareutveckla det baserat på mina tidigare studier. En del av det 
empiriska underlaget bestod av de dokumentationer jag gjort av samar-
betsarbetet och vilka redovisats på seminarier och tidigare nätverkssamman-
komster (Brydsten 1996, 1997b). Dessutom kompletterades det empiriska 

                                                      
7 En mer fullständig redovisning av simuleringsmetoden finns i Kapitel 5. 



 26 

underlaget med en intervju av några boende i försökshuset. Upplägget och 
resultatet av denna studie redovisas i Kapitel 5. 

Det sammantagna resultatet av samarbetsprojektet i Vällingby är svårt att 
överblicka. Ett flertal företag och offentliga aktörer har varit inblandade i 
olika omgångar och delar av resultaten är sekretessbelagda. Eftersom forsk-
ningsfrågorna formulerades efter att min roll som projektdeltagare upphört 
uppstod inte direkta rollkonflikter mellan mitt forskningsuppdrag och den 
mer praktiska rollen i samarbetsprojektet. Mitt engagemang övergick från att 
utveckla till att sammanställa, analysera och formulera resultaten utifrån ett 
mer reflekterande perspektiv.  

Avhandlingens forskningsprocess 

Den sammanvävda kunskapsuppbyggnaden mellan forskare och praktiker 
som förespråkas i en interaktiv forskning tillämpades fullt ut i Vällingbystu-
dien och även delvis i studien om Husum. Frågeställningarna tog i båda stu-
dierna utgångspunkt i bostadsföretagens formulerade problem, vilka anpas-
sades och omformulerades till forskningsfrågor. Resultaten värderades ut-
ifrån tillämpbarhet och nytta för bostadsföretagen men validerades även 
utifrån en vetenskaplig relevans. Resultatens relevans för praktikerna tillgo-
dosågs i huvudsak under studiernas genomförande, men även via separata 
resultatredovisningar och presentationer. I båda studierna deltog också per-
sonal från bostadsföretagen i materialinsamlingen och som diskussionspart-
ner för tolkning av resultaten. Liksom i den interaktiva forskningen vill jag 
betona betydelsen av samhandling som ett sätt att överbrygga språk- och 
kulturbarriärer. Det gemensamma praktiska arbetet, som framför allt utfördes 
i samarbetsprojektet, gav stor förståelse för olika situationer och skilda aktö-
rers perspektiv. 

För att säkerställa den vetenskapliga relevansen har studiernas resultat 
analyserats och värderats utifrån samhällsvetenskapliga metoder för validitet 
och reliabilitet. Min ambition är att i denna avhandling tillgodose kravet på 
reliabilitet genom att använda mig av vetenskapliga undersökningsmetoder i 
form av semistrukturerade intervjuer, frågeformulär och deltagande observa-
tioner. Resultaten har analyserats genom en kvalitativ tolkning av intervju-
svaren och statistisk bearbetning av frågeformuläret. I den deltagande obser-
vationen har olika aktörers roller och relationer beskrivits utifrån en modell. 
Genom dessa metoder avser jag att kunna åskådliggöra och analysera de 
processer som utkristalliserats när en IT-lösning förändrar vardagen för de 
boende respektive förvaltningen. Kravet på validitet uppnås genom att jag 
avser att återge forskningsprocessen på ett trovärdigt sätt samt underbygga 
och tolka resultaten. Avhandlingens empiriska delas har i huvudsak en in-
duktiv inriktning där insamlade data ligger till grund för min tolkning. Den 
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första studien är genomförd med kvalitativa metoder genom intervjuer och 
kvantitativa metoder genom en postenkät. Den andra studien är mer interak-
tiv då den utgörs av ett samarbetsprojekt där jag deltog både som praktiker 
och som forskare.  

Den simuleringsmetod som användes i Vällingby kan liknas vid forsk-
ningsmetoden deltagande observation, där mitt engagemang bestod av två 
roller. Först har jag som projektdeltagare deltagit genom att aktivt bidra till 
utformningen av den försöksmiljö som projektledare för fastighetsförvalt-
ningen. Därefter har jag som forskare observerat genom att fortlöpande iakt-
ta, dokumentera och analysera resultatet av simuleringen. Som beskrivits 
ovan fanns en stark koppling till en interaktiv forskningsmetod där jag som 
forskare analyserar den situation som jag bidragit till att utforma.8 Man kan 
även se paralleller med aktionsforskning, men där syftar forskningen mer till 
att förändra den situation som undersöks (Kvale 1997:264). Deltagande ob-
servation har, enligt Tim May, en mer induktiv ansats där forskaren engage-
rar sig i en fråga utan uttalad förförståelse för att bättre förstå den studerade 
situationen (May 2001:185). May ser en fördel i att forskaren strävar efter att 
undvika att projicera sin egen verklighetsbild på den sociala värld som ska 
studeras. Genom att forskaren deltar i det studerade sammanhanget över-
bryggas också språkliga och kulturella hinder. För både deltagande observa-
tion och interaktiv forskning ingår ett aktivt lärande som en del i forsknings-
processen, likaså empatisk förståelse och engagemang. May ser ett sådant 
subjektivt engagemang som en tillgång för att få en djupare förståelse för 
situationer vilket, i kombination med vetenskapliga metoder, ökar resultatens 
validitet. 

Mina erfarenheter stämmer med Mays tankegångar. Samtidigt som ett 
starkt engagemang ger en djup förståelse, försvåras en analytisk överblick då 
en alltför detaljerad erfarenhet hindrar strukturer och processer att framträda. 
Här har ändå den konceptuella modell som ingick i simuleringsmetoden varit 
ett viktigt stöd för att förstå de komplexa samspelen mellan aktörerna. Mo-
dellen har också använts för att åskådliggöra studiens resultat. De boende 
återges i rollen som hyresgäst, medborgare och konsument medan bostadsfö-
retaget representerar en tjänsteleverantör som erbjuder service till hyresgäs-
terna och är en aktör i lokalsamhället. De empiriska underlagen analyseras 
därefter genom att reflektera över samband, uttrycka det underförstådda, 
formulera och kategorisera utifrån en teoretisk träning, vilket enligt Jon 
Ohlsson (2002:89 ff) bidrar till ett forskningsmässigt förhållningssätt.  

I efterhand kan jag konstatera att engagemanget som forskare och utveck-
lare i Vällingbystudien var mycket krävande. Det har i mitt fall varit nöd-
vändigt att låta en mognadsprocess få verka för att få en distans och ett mer 
objektivt förhållningssätt. I samarbetet med de ingående företagen utveckla-

                                                      
8 Enligt Olav Eikeland (2006:228) bedöms resultatens validitet av en interaktiv forsknings-
process också utifrån den nytta som resultaten bidragit med i praktiken. 
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des också en intern diskurs, som antagligen var nödvändig för den interna 
förståelsen mellan projektdeltagarna, men försvårade kommunikationen med 
andra utanför projektet. Det tog lång tid innan jag kunde analysera situatio-
ner och processer utifrån ett utanförstående forskningsperspektiv. Denna 
process pågår ännu i skrivande stund.  
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2 Boendelandskapet  

Man kan göra en åtskillnad mellan forskning om bostäder respektive om 
boende. Den förra fokuserar på bostaden som undersöks utifrån frågor om 
utformning, användbarhet, trivsel och ekonomi, antingen från ett individ- 
eller ett samhällsperspektiv. Forskning i disciplinerna arkitektur, ekonomi 
och sociologi har bidragit till rekommendationer om hur bostadsbebyggelsen 
ska utformas, fördelas och förändras. Exempel på sådan forskning är Ulf 
Sandström (1989), Anders Lindbom (2001) och Annika Almquist (2004). 
Boendeforskningen tar, enligt Irene Molina (1997:34ff), mer fasta på värde-
ringar kring boendet och relationen till välfärdsstaten, vilket i hennes studie 
innebär att betydelsen av sociala och rumsliga effekter av genus, klass och 
rasrelationer tydliggörs 9.  

Denna avhandling rör också människors boende. Beskrivningen kretsar 
kring vad hushållen gör och vilken uppfattning de har om sitt boende. Den 
vardagliga praktiken relateras till den specifika plats som boendet utgörs av. 
Boendet analyseras här i termer av bostaden och det omgivande bostadsom-
rådet som i sin tur omges av ett lokalsamhälle. Detta landskap har en upp-
sättning resurser som är mer eller mindre tillgängliga för hushållen. Boen-
dets landskap kan i sin tur analyseras i termer av plats och rum. Rummet 
tolkas av Gunnel Forsberg (2002:13 ff) som ett generellt begrepp, där man 
kan studera såväl konkreta fenomen, i termer av fördelning, utspridning och 
organisering, som abstrakta företeelser i termer av makt och olikheter. Plat-
ser är däremot unika, där generella rumsliga förhållanden får sitt utfall i 
praktiken och synliggör samband och gränser. En plats konstrueras genom 
människors sociala handlingsmönster, ger mening och identitet samt binder 
ihop det samspel av sociala handlingar som ”äger rum” i en viss lokal miljö. 
Detta återspeglas också i vår uppfattning av oss själva och vår omvärld ge-

                                                      
9 Andra kulturgeografer som bidragit med forskning kring boendets villkor är exempelvis 
Urban Fransson (1997), Lena Magnusson och Bertil Widén (1999) och Lars-Erik Borgegård 
(2000a, 2000b) som beskrivit hur villkoren skiljer sig mellan olika grupper. Lars-Erik Borge-
gård tillsammans med Eva Andersson och Susanne Hjort (1997, 2001) samt Lena Magnusson 
(2001) har speciellt studerat aspekter på etnicitet. Vidare har Lena Magnusson och Tommy 
Berger (1996) närmare granskat hyresrätten som specifik boendeform. Att byta bostad och 
flytta är också ett centralt forskningsområde i kulturgeografi både i Sverige och internatio-
nellt. Några sådana exempel är Roger Andersson (1987), Monika Brydsten (1994), Lena 
Magnusson (1994 och 2000), Olof Stjernström (1998) och Eva Andersson (2001). Även 
välfärdsstatens bostadsförsörjning har bland annat studerats av Einar Holm (1984) och Mari-
anne Abrahamsson (2003). 
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nom en maktgeometri av kön, klass och rum, som relaterar oss till omgiv-
ningen och reproducerar våra handlingsmönster. Linda McDowell (1993) 
menar också att platser och närområden inte har någon absolut avgränsning i 
människors medvetande, utan bestäms av sociala relationer vilka har större 
betydelse än det fysiska rummets avgränsningar. Den fysiska omgivningen 
utgör inte enbart en fond till det sociala livet utan ingår även i konstruktio-
nen av genderiserade identiteter, som i Gunnel Forsbergs terminologi finns 
inbyggda i så kallade regionala genuskontrakt (Forsberg 1997:33). Med ge-
nuskontrakt menas karaktären på förhållandet mellan kvinnor och män som 
påverkar det dagliga livet och som präglar uppfattningen av vad som anses 
vara kvinnligt respektive manligt. Kirsten Simonsen (2001:35) utvecklar 
vidare hur vår förståelse av världen formas i handlingar och i dialog med 
omgivningen, både rumsligt och socialt. Det är människan som via sina sin-
nen, sin inlärda förståelse och sina kulturella och värdebaserade aktiviteter 
formar omgivningen, vilket i sin tur formar oss människor utifrån olika per-
spektiv. Den vardagliga sociala praktiken konstruerar därmed det rum som 
kommer att bestå av förkroppsligade relationer och situationer. 

 
 

 
Figur 1.Skalnivåer i boendelandskapet 

Boendets landskap, menar jag, är skiktat i olika nivåer (se Figur 1). Bosta-
den, som representerar ett hem, utgör också ett centrum för hushållets var-
dagliga praktik. Bostaden utgör också hushållets privata sfär som av en yt-
terdörr eller tomtgräns avgränsas gentemot omgivningens offentlighet. Nästa 
skikt består av bostadsområdet som har en fysisk utformning, en viss upp-
sättning fysiska och sociala resurser. Platsen för boendet utgörs därmed av 
vad individen uppfattar som sitt hem och grannskap, det vill säga den om-
givning som hushållen känner sig hemma i. Bostadsområdet övergår succes-
sivt till lokalsamhället som också har en specifik uppsättning resurser i form 
av olika aktörer som tillhandahåller tjänster och förnödenheter. Ihopkopp-
lingen av hushållens behov och omgivande resurser kan ske genom att de är 
lokaliserade nära varandra. Hushållens vardagliga praktik blir då koncentre-
rad kring bostaden och lokalsamhällets utbud blir tillgängligt genom fysisk 
närhet. Om utbudet är utspritt eller lokaliserat på andra platser måste ihop-
kopplingen ske antingen genom att hushållet förflyttar sig eller att resurserna 
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Bostadsområde 
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transporteras. Ihopkopplingen är därmed beroende av att det finns tillgång 
till någon form av infrastruktur. Topografin i boendets landskap bestäms 
därmed av platsens utformning, tillgängligheten till omgivande resurser och 
hushållens vardagliga praktik.  

Förflyttningar inom lokalsamhället har tidigare skett genom gång, cykling 
och till viss del genom kollektiva transporter. Numera dominerar bilen som 
transportmedel. Dessutom ger datortekniken nya möjligheter. Den kan, för-
utom att sammanbinda platser runt om i världen, också överbrygga avstånd, 
vilket får betydelse för hur hushållen organiserar sin vardag och för hur för-
utsättningarna för boendet förändras. I detta avsnitt ska boendet skalnivåer i 
vardagslivets landskap vidareutvecklas. 

Bostaden – vardagslivets fixpunkt 

Då bostäder är dyra att producera, har en lång livslängd och starkt påverkas 
av samhällsutvecklingen, kan bostadsbebyggelse räknas till en fysisk infra-
struktur. Idealt ska bostäderna utformas efter hushållens önskemål och be-
hov, men också svara mot samhällets bostadssociala målsättningar. Flera 
forskningsdiscipliner har försökt ringa in de preferenser och önskemål män-
niskor har, dels för att få ett planeringsunderlag och dels för att få större 
kunskap om människors preferenser och agerande. I den tidiga bostadsforsk-
ningen ansågs husens form och storlek påverka människors välbefinnande. 
Men Gunnar Boalt och Lennart Holm (1959) kunde inte påvisa några större 
skillnader, förutom att höga hus gav fler möjligheter till kontakt med grannar 
medan lägre byggnader gav färre och intimare kontakter. I den senare forsk-
ningen inriktar sig många forskare på att undersöka de önskemål som ligger 
till grund för bostäders utformning men också människors val av bostad. Här 
relaterar jag till Jörgen Garvill och Tommy Gärling (1993) som understryker 
behovet av kunskap om attityder och värden för att förstå hur människor 
förhåller sig till sitt boende. De visar på psykologiska förklaringar till hur 
preferenser bildas och förändras, vilket får återverkningar i framtida val av 
bostad. Den mer ekonomiskt orienterade forskningen tar fasta på hushållens 
preferenser för att analysera den så kallade bostadsmarknaden.  

Men i bostaden pågår också en praktik som delvis är oberoende av den 
rådande samhällsutvecklingen. 

För de flesta är hemmet en trygg utpost i en föränderlig värld. Där kopplar vi 
av efter en stressig dag. Där laddar vi våra batterier för att orka. Men bosta-
den ska också vara en plats för inspiration. Där hela familjen kan njuta till-
sammans, umgås, skratta och söka nya upplevelser.10  

                                                      
10 Reklam om persienner från företaget Nordic light (hösten 2004). 



 32 

Detta kan läsas i ett reklamblad för persienner. Vad säger den texten om 
hemmet? Att den plats som utgör ett hem förväntas vara trygg och stabil, 
medan världen utanför är otrygg och alltför föränderlig. Det är de aktiviteter 
som sker inom familjen som står för upplevelser, njutning och nöjen. Persi-
ennerna stänger ute världen. Det kan tolkas som att hemmet är en privat sfär 
att dra sig tillbaka till, skild från offentlighetens arbets- och samhällsliv. 
Betydelsen av vad ett hem representerar blir speciellt tydlig för dem som inte 
har en bostad, än mindre ett hem.11 

Reklamtextens bild av hemmet kan ställas mot mellankrigstidens före-
ställning om boendet. I hemmet utfördes arbete, man umgicks och vilade där, 
kvinnan och mannen hade olika uppgifter. Enligt den förindustriella borger-
liga familjenormen skulle kvinnan ansvara för att vårda hemmet, föda och 
fostra barn medan mannen stod för familjens försörjning genom lönearbete 
(Ahrne m.fl. 2003). Familjen sågs som den grundläggande enheten i samhäl-
let och hade sexuella, ekonomiska, reproduktiva och fostrande funktioner. 
Yvonne Hirdman (1990) och Sophia Lövgren (2002) beskriver hur funktio-
nalismen, vetenskapen och politiken sammansmälter till denna tids vision 
om folkhemmet och ett framtidens folk. Ett bättre och rättvisare samhälle 
skulle byggas upp med höga moderna hus. Det var genom att öppna upp och 
släppa in ljus, luft och det moderna livet som den nya demokratiska männi-
skan skulle leva och uppfostra kommande släkter. Kvinnorna skulle frigöras 
från ett betungande arbete genom ny teknik som försåg bostäderna med vat-
ten, avlopp, elektricitet, gas och centralvärme. Den frigjorda tiden skulle 
ägnas åt demokratiska aktiviteter utanför hemmets väggar. Den ovan refere-
rade reklamtexten representerar inte denna mer öppna syn på hemmet och 
familjen, utan fönstren stängs för andras insyn och hushållens utblickar mot 
världen. Därmed inte sagt att hemmet kan slutas helt, utan Doreen Massey 
(1994:158) menar att även om fönster och dörrar är stängda så tränger flöden 
in från den övriga världen. Dessa flöden består av olika former av sociala 
och ekonomiska relationer som påverkar det dagliga livet i hemmen genom 
uttryck för makt, mening och symboler. Hemmet är, liksom alla miljöer, i 
ständig förändring av pågående interna och externa relationer. 

Under folkhemmets tid var de aktiviteter som pågick i hemmen mer syn-
liga i den allmänna debatten och i politiska livet. Bostäderna var små i jäm-
förelse med dagens bostadsstandard och människorna levde tätt inpå var-
andra. Det arbete som utfördes i hemmen var sammansatt av olika sysslor 
som utfördes i exempelvis matkällare, tvättstuga, torkvind och förråd. Buti-
ker och närservice låg inom gångavstånd, vilket gav närhet till förnödenheter 
och socialt utbyte med andra invånare i närområdet. Delar av hemarbetet 
utfördes också tillsammans med andra hushåll, vilket gynnade samarbete 
mellan grannar. Katarina Larsson (2004) har beskrivit hur ”tvättfrågan” poli-

                                                      
11 Den utsatthet som hemlösa utsätts för belyser jag kort i en studie med Toronto som exempel 
(Brydsten 1993). 
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tiserades på 1940-talet som en del av välfärdspolitiken, där kvinnor organise-
rade sig för att kunna påverka utformningen av tvättstugor i närområdet. 
Motparten var bostadsföretagen och kommunförvaltningen. Frågan var om 
man skulle bygga få stora anläggningar centralt i området eller fler mindre 
mer lättåtkomliga tvättstugor. I denna beslutsprocess fanns en samsyn om att 
arbetet med att tvätta kläder var en betydelsefull och viktig verksamhet som 
kunde underlättas med maskiner och rationell hantering. Däremot fick kvin-
norna mindre förståelse för att klädvård skulle kunna kombineras med annat 
arbete, som att passa barn och tillaga måltider. Resultatet blev att få och 
stora tvättstugor byggdes i hyreshusens källarplan, vilket Larsson tolkar som 
att bostadsföretagens strävan efter kostnadseffektivitet fick företräde framför 
kvinnornas behov av att underlätta det vardagliga arbetet. Dåtidens tvättstu-
gor används än i dag och utgör ofta en grogrund för problem för boende och 
förvaltningen. Eftersom de vanligtvis ligger i fastigheternas källarplan und-
viker många hyresgäster att vistas där. Hushållen har istället installerat egna 
tvättmaskiner i lägenheterna. Det leder i sin tur till att det blir trångt i lägen-
heterna och risken för fuktskador ökar. Dessutom ökar också driftskostna-
derna för de gemensamma anläggningarna när färre hushåll använder dem.  

Det arbete som hushållen utför i hemmet har också studerats av Mia Björk 
(1998). Hon menar att tidigare generationers hemarbete förutsatte mer tid 
och kunskap om bearbetningen från råvara till färdig förnödenhet. Det har 
numera ersatts av att hushållen konsumerar färdiga produkter eller halvfabri-
kat. Det tar också tid i anspråk genom att man måste söka information om 
produkterna och hur de ska införskaffas. Hushållets medlemmar är idag ock-
så mer engagerade i olika aktiviteter än tidigare. Det har blivit viktigare att 
kunna växla mellan olika delprojekt och ha en blick över alla aktiviteter. 
Björk benämner detta för att ”zappa” i en växande informationsmängd av 
produkter, kvaliteter och priser. För dagens hushåll är det därför viktigt att 
skaffa sig kunskap för att orientera sig om olika alternativ, välja identitet 
samt att koordinera familjemedlemmarnas aktiviteter i tid och rum.  

Inom kulturgeografin och andra discipliner har bostaden och hemmet ofta 
getts en upphöjd och romantiserad innebörd. Yi-Fu Tuan (1974:4) menar att 
människor har emotionella band till platser och att hemmiljön är speciell och 
betydelsefull för vår identitet. På liknade sätt beskriver också Tomas Wik-
ström (1994:36) hemmet i termer av trygghet, rotfasthet och förankring. 
Både Tuan och Wikström ser människors oro och frustrationer inför större 
förändringar i boendet som uttryck för att man känner att denna känslomäs-
siga bindning är hotad. Irwin Altman (1993) diskuterar hemmet som ett an-
kare för familjelivet. Hur det används varierar mellan olika kulturer men 
generellt sett har hemmet stor betydelse för skapande av individens identitet 
och ger mening. Ann Buttimer (1980) betonar också betydelsen av att käns-
lomässigt tillhöra en plats och att vara förtrogen med omgivningen, vilket 
gör att man gärna behåller ett upparbetat kontaktnät i det sociala rummet. 
Däremot, menar Buttimer, är det inte relevant att söka efter vad det är som 
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konstituerar ett hem i generella termer, eftersom preferenser skiljer sig vä-
sentligt mellan individer och situationer.  

De mer feministiskt orienterade geograferna regerar mot att av hemmet 
vanligtvis beskrivs som en privat plats som domineras av kvinnors verksam-
heter. Linda McDowell (1993:165) menar att hemmet uppfattas som en pri-
vat plats som kvinnor är ”naturligt” bundna till genom barnafödande och ett 
obetalt reproduktivt arbetet. Då den geografiska forskningen, enligt MacDo-
well, tenderar att uppmärksamma de offentliga platserna och det betalda 
arbete, så exkluderas både kvinnors praktiker och hemmet som miljö från 
kunskapsbildningen. Gillian Rose (1993) reagerar också mot det mer roman-
tiska förhållningssätt till hemmet och visar liksom Doreen Massey och Linda 
McDowell (1984) att det arbete som utfördes i hemmen var betydelsefullt för 
hushållen försörjning och samhällets välfärd. 

Ann-Cathrine Åquist (2002) har i senare forskning visat hur det reproduk-
tiva arbetet i hemmen tidigare betraktats som synligt och värderat medan det 
numera betraktas som en osynlig konsumtionspost. Därmed värderas inte 
den vardagliga praktiken i samma utsträckning som det inkomstbringande 
lönearbetet. Åquist pekar också på att hushållsarbetet i sig har betydelse för 
att gestalta familjeliv och hem. I dag förväntas kvinnorna bidra till hushållets 
ekonomiska försörjning i samma utsträckning som mannen. Det förväntas 
också att männen tar lika stort ansvar för hushållsarbetet och omvårdnad om 
barnen.12 Däremot är det inte lika självklart hur ansvaret ska fördelas mellan 
hushållet, det offentliga välfärdsamhället och näringslivet. 

Bostadsområdet – vardagslivets närområde 

I bostadens närmiljö finns lokaliserade en uppsättning funktioner som nyttjas 
av hushållet men också ett nätverk av sociala relationer. De som bor nära 
varandra betraktas som grannar och det är vanligt att gemensamma uppfatt-
ningar om normer, föreställningar och handlingar som rör området utvecklas. 
Gunilla Nilsson (1993) beskriver sådana processer i grannskapet när männi-
skor integreras i sitt boende. Sören Olsson, Gerd Cruse-Sondén och Marian-
ne Ohlander (1997) utgår också från det lilla grannskapet som ett orienteran-
de begrepp för sociala relationer i boendet som utgörs av de människor som 
bor nära varandra och delar samma fysiska miljö. Hit räknas tvätt- och mil-
jöstugor, liksom en gemensam gård eller del av gata. Det lilla grannskapet 
kan vara fysiskt såväl som socialt avgränsat och kan ha tydliga eller diffusa 
övergångar till ett omgivande större grannskap. Sören Olsson (1991:71) 
skriver att grannskapet utgör en övergång från hushållets privata sfär till 

                                                      
12 Dessa förväntningar uttrycks bland annat i målen för den svenska jämställdhetspolitiken 
(SOU 2005/66). 
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samhällslivets lokala offentlighet. Detta större grannskap består av större 
eller mindre bostadsområden som integrerats med kommersiell och offentlig 
service samt i vissa fall med arbetsplatser. Grannskap blir därmed ett uttryck 
för det omland kring bostaden som dels utgör en beståndsdel i samhällets 
organisering (planeringsbegrepp), dels avspeglar de sociala relationerna i 
området (socialt begrepp).  

Grannskapet, en del av bebyggelsestrukturen 

Eva Rudberg (1992:64) beskriver hur efterkrigstidens bostadsbebyggelse var 
influerad av idéer kring grannskapet för att skapa överblickbara bostadsom-
råden med kommunal och kommersiell service. Detta småskaliga stadsideal 
ansågs gynna trivsel, hemkänsla och gemenskap, vilket även skulle medver-
ka till att demokratin skulle förstärkas. Grannskapet var dimensionerat efter 
grundskolans befolkningsunderlag, och genom att lägga flera bostadsområ-
den i anslutning till varandra kunde en centrumanläggning försörja stadsde-
len. Med grannskapsarbete skulle invånarna aktiveras för att stärka den soci-
ala gemenskapen. Detta arbete hade främst sociala förtecken, där frivilliga 
engagemang integrerades med kommunala förvaltningar. Även Mats Fran-
zén och Eva Sandstedt (1993:37) har visat hur den fysiska närmiljön förbätt-
rats genom att tillföra funktioner som uppmanar till aktiviteter i form av 
lekplatser, planteringar och samlingslokaler. De menar att grannskapet som 
ideal låg bakom engagemangen i förorter och samhällen med sociala pro-
blem likaväl som i planeringen av bostadsmiljöer. 

Clara Greed (1994:184) reagerar mot framväxten av grannskap som byg-
ger på att bostadsområdet särskiljs från arbetsplatser och service. Det får till 
resultat att en stor del av människors vardag åtgår till att transportera sig 
mellan olika platser i staden. En stark zonering och särskiljande av funktio-
ner innebär längre avstånd till arbete, butiker och andra inrättningar, vilket 
leder till större tidspress och ökat behov att koordinera aktiviteter. Männi-
skor som bor i perifert belägna bostadsområden med undermåliga kommuni-
kationer riskerar att bli instängda i sina bostadsområden. Hennes rekommen-
dation är en flerkärnig struktur där grannskapen förses med funktioner som 
underlättar arbete, förflyttningar, möjlighet till personlig utveckling och ade-
kvat service för vardagslivet. 

Gunnar Persson (2001:149) beskriver dagens grannskap som den del av 
staden som utarmas genom en privatisering i boendet och en förändring av 
det offentliga rummet. Med privatiseringen menar Persson att hushållen an-
vänder sin bostad mer till umgänge inom familjen och med släkt och vänner 
än att röra sig i bostadsområdet och träffa grannar. Alternativt söker man sig 
till stadens centrala delar för kommers, kultur och nöjen eller till stormark-
nader och fritidsanläggningar i stadens periferi. Människors sociala kontak-
ter sprids därmed över staden, till skillnad från den tidigare koncentrationen 
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till grannskapet. Samhällets offentliga sfär bryter också in i bostadens privata 
sfär i form av det kommersiella utbudets reklam och den allmänna debatten i 
massmedia. Persson ser hur grannskapet och det lokala samhället luckras 
upp till förmån för expansion av hushållets privata angelägenheter och akti-
viteter i det offentliga och kommersiella samhällslivet. 

Grannskapet, en arena för sociala relationer 

Liksom hemmet kan ses som en social och emotionell dimension av bosta-
den som plats, finns motsvarande bindning till bostadsområdet. Den utgörs 
av en känsla av att tillhöra en gemenskap som finns i området. Uttrycket 
”community” står för denna emotionella relation som uttrycker en social 
gemenskap mellan boende i ett geografiskt område. Begreppet har utvecklats 
genom studier av lokalsamhällen och städers framväxt från Chicagoskolan i 
början på 1900-talet och framåt, vilket beskrivs av Gunilla Nilsson (1993:21) 
och Lina Martinsson (2000:27). Nilsson relaterar den sociala gemenskapen i 
en community till begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft. Gemein-
schaft står för mer ursprungliga och naturliga relationer inom familjen och 
den nära släkten, medan Gesellschaft utgörs av relationer av mer tillfällig 
karaktär som avspeglar marknadsförbindelser och offentliga kontakter vilka 
förenas utifrån ett visst syfte eller intresse. Gemeinschaft är mer förknippat 
med hemmet, byn och det lilla samhället, medan Gesellschaft grundar sig på 
kontrakt som bygger på överenskommelser. Johan Asplund (1991:42) inne-
fattar både Gemeinschaft och Gesellschaft i begreppet community. Han vill 
inte göra åtskillnad mellan begreppsparet, utan menar att den gemenskap 
som betraktas som ursprunglig och naturlig i grunden är en samhällskon-
struktion. De till synes positiva gemenskaperna i Gemeinschaft motsvaras av 
inlärda sociala relationer som består av beroendeförhållanden och maktutöv-
ning, medan Gesellschaft i form av ekonomiska sammanslutningar eller 
andra intressen mycket väl kan utgöras av goda gemenskaper. Asplund be-
skriver begreppsparet som en fixeringsbild där man antingen ser ett förmo-
dernt och traditionellt samhälle eller ett mer marknadsorienterat modernt 
samhälle. Båda perspektiven finns representerade i de två samhällsformerna, 
men Gemeinschaft dominerar över Gesellschaft i det första fallet och om-
vänt. 

Teorier om community har påverkat utformningen av bostadsbebyggelse, 
städers utformning och diskussioner om samhällets roll gentemot medbor-
garnas engagemang och den sociala ekonomin,13 Robert D. Putnam (1996) 

                                                      
13 Hans Westlund (2001) utgår från den officiella definitionen av en social ekonomi som ett 
samlingsnamn för företagsformerna kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar och stiftelser. 
Därefter utreder han begreppet vidare som en tredje sektor mellan de offentliga och kommer-
siella sektorerna, kännetecknat av att verksamheten drivs för att uppfylla medlemmarnas eller 
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har intresserat sig för sådana relationer i lokalsamhället, där det sociala kapi-
talet i den sociala ekonomin har stor betydelse för att generera ekonomisk 
tillväxt och stärka demokratin. Liksom Johan Asplund reagerar han mot den 
positiva värdeladdning som Gemeinschaft i allmänhet tillskrivs. Putnam ser 
inte att den gemenskap som är förknippad med Gemeinschaft leder till sam-
hällets utveckling utan snarare motsatsen. Utifrån ett empiriskt material från 
Italien visar han att de områden som domineras av Gemeinschaft är just de 
traditionella byarna, medan de regioner i norra Italien som kan räknas till de 
mer avancerade samhällena har den högsta graden av medborgerlig samver-
kan. Putnam konstaterar därmed att en modernisering av samhället inte be-
höver innebära att gemenskapen mellan medborgarna försvinner, utan det 
bildas nya former av sociala nätverk som hålls samman av normer för ömse-
sidigt stöd, engagemang och tillit. Nätverken underlättar informationsflöden 
mellan individer och upprätthåller relationer som har horisontella koppling-
ar, medan Gemeinschaft kan motverka utvecklingen genom återhållande 
vertikala maktstrukturer.   

En kritik av Putnams teori om det sociala kapitalet handlar om att han en-
dast ser till medborgarnas engagemang i föreningar som grund för den socia-
la ekonomin. Elisabeth Lindberg (2005) bygger sin studie av olika former av 
frivilligt samhällsarbete på att motivet är avgörande för engagemanget. Hon 
relaterar till teorier som ser att civilsamhället antingen reproducerar norm- 
och värderingssystem genom medborgarnas gemensamma aktiviteter eller 
har en demokratisk ambition att medborgarna ska delta i beslutsprocesser. I 
Lindbergs studie motiveras medborgarnas lokala engagemang av att de bi-
drar till välfärdsförsörjningen genom väghållning och äldreomsorg i samver-
kan med respektive organ för det offentliga huvudmannaskapet. Hon finner 
att det frivilliga samhällsengagemanget är baserat på konkreta samarbeten 
tillsammans med offentliga och kommersiella parter i ett ömsesidigt givande 
och tagande. Till skillnad från Putnam menar Lindberg att medborgarnas 
frivilliga insatser ska vara reella och ge nödvändiga bidrag till välfärden. 
Den ömsesidiga tilliten bygger på en konstruktiv interaktion och inte på att 
människor engagerar sig i allmänhet, vilket Putnam menar.14 David M. Smith 
(1999) har uppmärksammat att i begreppet community finns, förutom sociala 
bindningar och en lokal interaktion, en normativ dimension. I grannskapet 
sker ett moraliskt lärande som får återverkningar på hur beteenden överförs 
och anpassas efter den lokala praktiken. Tanken på lokalsamhället som bära-
re av traditioner och socialt stabila relationer uttrycks i termen ”community 
saved”, som enligt Per Morten Schiefloe (1990) betonar betydelsen av lokala 
sociala band mellan människor i lokalsamhället. ”Community lost” motsva-
rar en uppluckring av de lokala banden medan ”community liberated” inne-

                                                                                                                             
delägarnas ömsesidiga sociala syften. Westlund är redaktör för en antologi som kartlägger och 
redogör för den sociala ekonomins utvecklingstendenser. 
14 Denna kritik finns också uttryckt i förordet till den svenska upplagan av Putnam (1996). 
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bär en balans mellan individuella och lokala nätverk som både kan vara sva-
ga och starka. Det finns olika förhållningssätt till relationerna i lokalsamhäl-
let. I den allmänna debatten framställs grannskap och närområde som viktiga 
komponenter i boendet som tillför positiva relationer, vilket alltså inte alltid 
fallet. 

Lokalsamhället – vardagslivets utbredning  

Under mitten av förra seklet innebar den starka befolkningstillväxten i städer 
och kring industrier ett stort behov av bostäder. Staten tillsatte den Bostads-
sociala utredningen som föreskrev ett stort samhälleligt engagemang för att 
förse landets medborgare med goda bostäder (SOU 1947:26)15. Bostadsom-
råden utformades av byggnader för bostäder, skolor samt kommersiell- och 
kommunal service. Stora delar av vår bostadsbebyggelse utgörs av sådana 
områden, antingen som tätare områden med flerbostadshus och villor i stä-
derna eller som glesare miljöer på landsbygden.  

Att skilja det privata boendet fysiskt och organisatoriskt från det offentli-
ga arbets- och samhällslivet ingick i idén om folkhemmet. Yvonne Hirdman 
(1990:194) beskriver hur bostaden definierades som en separat del i samhäl-
let, där kvinnors insatser inom reproduktiva aktiviteter fick mindre betydelse 
jämfört med de produktiva verksamheterna. Vissa funktioner skulle särskil-
jas från hemarbetet och samordnas inom närområdets grannskapsenheter. 
Anläggningar för hushållstvätt, viss produktion av mat och omsorgsfunktio-
ner är några sådana exempel. Hirdman påpekar att ett skäl till att lyfta ut 
funktioner från hemmet till grannskapet var, förutom att underlätta vardags-
sysslor, också att skapa en arbetsmarknad för kvinnor. Hushållets roll defini-
erades på basis av konsumtions- och hemarbetsfunktioner samt sexuella och 
emotionella funktioner. På så sätt kom begränsningen av den vardagliga 
praktiken till bostaden att luckras upp och grannskapet bli en övergång till 
det offentliga samhället. För att driva samhällsutvecklingen i önskad riktning 
skulle barnen fostras, näringslivet producera och hushållet konsumera, allt 
utifrån vetenskapliga rön. En social infrastruktur byggdes upp för att svara 
mot hushållens behov av samhälleliga institutioner för vård, utbildning och 
omsorg. 

Funktionssepareringen kom att spjälka upp staden i olika delar där bostä-
der hölls åtskilda från arbetsplatser och affärsområden och bostadsområde-
nas funktioner spreds ut. För hushållen har en stark funktionsseparering in-
neburit stora svårigheter att kombinera förvärvsarbetet med ansvar för var-
dagslivet. Clara Greed (1994:84) har speciellt studerat de kvinnor som för-

                                                      
15 Bostadsförsörjningen i Sverige är väl dokumenterad i ex.vis Ulf Sandström (1989), Sophia 
Lövgren (2002), Katarina Larsson (2004) och Bo Bengtsson (2001). 
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flyttar sig fysiskt i stadsrummet mellan zoner för det offentliga arbetslivet, 
samhällslivet och privata vardagslivet. Hon kallar dessa kvinnor för ”zone 
zappers”, som överskrider både fysiska och sociala barriärer i staden. Greed 
menar att problemen med en långtgående funktionsuppdelning kan åtgärdas 
med att vardagslivets behov får utrymme i samhällsplaneringen. Jane Jacobs 
(1961) är mer konkret. Hon menar att bebyggelsen bör vara variationsrik och 
innehålla olika funktioner samt ha en tillräckligt hög koncentration av män-
niskor både för att stadsmiljöer ska vara attraktiva och för att miljön ska 
skydda mot exempelvis kriminalitet. Greeds och Jacobs rekommendationer 
kan ses som en reaktion på folkhemmets funktionsseparerade stadsideal. 

Ann-Cathrine Åquist (2001a:258) argumenterar på liknande sätt mot en 
alltför uppdelad vardag. Hon argumenterar för en så kallad mellannivå, en 
organisatorisk arena definierad ur ett vardagslivsperspektiv. På denna mel-
lannivå konkretiseras och synliggörs människors vardagliga aktiviteter och 
integreras med samhällets välfärdsfunktioner. Jag uppfattar att Åqvists ar-
gument för mellannivåns betydelse kan jämföras med Forsbergs diskussion 
om hur verksamheter kan organiseras inom lokalsamhället (Forsberg 1989: 
15). Forsberg gör en åtskillnad mellan verksamheter som är territoriellt re-
spektive funktionellt organiserade. De förra är av olika skäl knutna till en 
speciell plats medan de senare kan förläggas på olika platser eller kan vara 
geografiskt rörliga. Det innebär för boendet att vissa verksamheter, som kan 
räknas till vardagslivet, lokaliseras nära bostäderna eller i lokalsamhället och 
utgör territoriellt organiserade verksamheter. Butiker för dagligvaror, dag-
hem och skola är exempel på sådana verksamheter. Min tolkning är att det är 
inom mellannivån som mötet sker mellan individers vardagliga behov och de 
territoriellt organiserade verksamheterna. Denna situation är inte statisk utan 
en stor del av de territoriellt organiserade verksamheterna under folkhem-
mets tid idag har omvandlats till funktionellt organiserade verksamheter. Ett 
exempel på det är den kommersiella servicen som tidigare var lokaliserad 
nära bostaden men som numera har koncentrerats till vissa centra i städernas 
utkanter.  

Grannskap och lokalsamhällen beskrivs ofta som goda, nära och trygga 
miljöer. Ruth Panelli, Jo Little och Anna Kraack (2004) ger en alternativ 
bild. De ser exempelvis att kvinnor som bor i mindre samhällen på lands-
bygden kan känna sig kulturellt och ekonomiskt begränsade av långa av-
stånd, magert utbud av service och en homogen familjeorienterad livsstil. 
Författarna visar att man i sådana miljöer tenderar att negligera problem som 
beror av inre förhållanden i hemmet eller grannskapet, medan man istället 
söker efter orsaker till uppkomna problem från influenser som kommer ut-
ifrån. Deborah G. Martin (2002) visar också på skillnader mellan mäns och 
kvinnors engagemang i urbana grannskap. Kvinnorna driver vanligtvis frå-
gor om hem, barn och ordningen i bostadens närområde, medan männen ges 
ansvar för områdets fysiska miljö och formella organisation. Martin ser på så 
sätt hur aktiviteterna i bostadsområdet är genderiserade i både form och in-
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nehåll i linje med de traditionella könsrollerna. Det innebär att kvinnorna i 
allmänhet har ett mer omfattande engagemang av familjekaraktär medan 
männen hanterar beslut, externa kontakter och gemensamma resurser.  

I denna avhandling menar jag att boendets landskap är en rumslig kon-
struktion av hushållens vardagliga praktik kopplat till skalnivåerna bostaden, 
bostadsområdet och lokalsamhället. Oavsett om lokalsamhället är ett mindre 
samhälle på landsbygden eller del av en stadsbygd avgränsas detta landskap 
av tillgängligheten för hushållen till de funktioner och förnödenheter som 
ingår i vardagslivet. Folkhemmets idé byggde på att ihopkopplingen mellan 
hushållens behov och det omgivande utbudet skulle ske genom samlokalise-
ring och fysisk närhet. Människorna kunde gå eller cykla till de flesta av 
vardagslivets funktioner. I dag tenderar hushållens vardagsliv att breda ut sig 
förbi grannskapet och lokalsamhället då arbetsplatser, köpcentra och andra 
aktiviteter ligger mer utspridda i rummet. Det kräver förflyttningar med olika 
transportlösningar. Tora Friberg (2002:75) beskriver hur resandet ökat gene-
rellt men också att hushållens resmönster bildar sammansatta förflyttnings-
kedjor av ärenden. Hittills har tillgängligheten tillgodosetts genom att män-
niskor och gods transporterats på olika sätt. Men numera kan en viss del av 
ihopkopplingen mellan hushållen och vardagliga funktioner ske med hjälp av 
IT. Det är rimligt att resmönster, transportbehov och andra fysiska förflytt-
ningar kommer att påverkas när IT används i boendet. Det kommer att disku-
teras vidare nedan, men först en diskussion om IT-teknikens inverkan på 
samhällsutvecklingen globalt och lokalt. 

IT förändrar lokala och globala mönster 

Det har siats om hur samhället kommer att förändras genom framväxten av 
datornätverket Internet och andra former av teknik för kommunikation. Ma-
nuel Castells (2004:14) har ägnat sig åt att mer systematiskt beskriva och 
tolka nya former för sådan kommunikation och interaktion. Han menar att tre 
oberoende processer under 1900-talet sista fjärdedel utmynnade i en ny sam-
hällsstruktur baserad på teknik och sociala nätverk. Det är för det första en 
ekonomisk process där företagsledningar söker flexibla lösningar för globali-
seringen av kapital, produktion och handel. För det andra är det en process 
för individuell frihet och mer öppen kommunikation i samhället. Den tredje 
processen utgörs av de tekniska framsteg som härrör från integrationen av 
datorteknik och telekommunikation. Sammantaget har det medfört att många 
människor kan kommunicera med varandra på olika tider och i global skala 
genom det nätverk av sammankopplade datorer som benämns Internet. Det 
innebär också att ekonomiska, sociala, politiska och kulturella aktiviteter 
över hela jorden kan samverka med hjälp av datoriserade kommunikations-
nät. Castells vill visa att kommunikationen inom Internet mellan näringsliv, 
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samhällen och individer påverkar regioner, städer och stadsliv i hela världen. 
Ett utfall av dessa kommunikationsmönster är att individer ingår i nätverk på 
basis av sina intressen, värderingar och engagemang i stället för att samverka 
med personer och verksamheter som befinner sig på samma plats. Internet 
får genom sin flexibilitet allt större betydelse för den sociala interaktionen 
mellan individer och samhällets organisationer som helhet.  

Manuell Castells beskriver vidare Internets geografi, genom att återge hur 
datoriserade nätverk sammanbinder fysiska platser på jorden, där ”nya terri-
toriella konfigurationer uppstår genom de samtidiga processer av rumslig 
koncentration, decentralisering och sammanknytning som oupphörligen på-
går i de globala informationsflödenas skiftande geometri” (2004:213ff.). Han 
analyserar Internets geografiska dimension utifrån tre perspektiv. För det 
första en teknisk geografi där en fysisk infrastruktur för kommunikation 
sammanbinder datorer. Denna infrastruktur är mest utbredd i nordameri-
kanska stadsmiljöer medan den afrikanska kontinenten knappt är represente-
rad. Den andra geografin är användarnas. Här har befolkningsgrupper i väst-
världen större möjligheter än andra grupper att använda Internet både socialt 
och kunskapsmässigt, vilket resulterar i en ojämn mosaik av sociala geogra-
fier. Den tredje geografiska dimensionen är internetproduktionens ekono-
miska geografi. Här finns en tät koncentration av storföretag, innovativa 
nykomlingar och underleverantörer belägna i ett fåtal tekniknoder, vanligen i 
utkanten av storstadsområden och inbördes förbundna genom telekommuni-
kation och flygtransporter. Internetleverantörernas geografi karaktäriseras av 
att ett fåtal fysiska platser lägger beslag på de virtuella platserna i världen. 
Castells menar att det uppstår en klyfta mellan det så kallade flödesrummet 
och den fysiska världens platsrum. I flödesrummet sammanbinds platser 
genom de människor som har virtuella relationer med varandra. Dessa rela-
tioner är både sociala och marknadsmässiga samt förstärks genom tillgången 
till en specifik infrastruktur. Det utestänger grupper som inte har tillgång till 
tekniken även om de lever i samma platsrum. Denna skillnad resulterar i en 
global digital klyfta mellan dem som tillhör och dem som inte tillhör den 
virtuella världen. På ett individplan kan detta flödesrum däremot samman-
bindas med platsrummet. Exempelvis så kan man numera flytta till en annan 
ort eller byta arbetsplats men med datorteknikens hjälp upprätthålla de rela-
tioner man hade på den tidigare platsen. 

Stephen Graham (2004:3 ff.) menar också att IT-teknikens utbredning är 
nära förknippad med framväxten av urbana miljöer. Förutom att han konsta-
terar att den digitala eran domineras av städer och stadsregioner, uppmärk-
sammar han symbiosen mellan den urbana livsstilen och utbredningen av IT. 
Denna livsstil kombinerar den urbana miljön med användning av IT men 
distanserar också människor med olika förutsättningar från varandra. Gra-
ham ser hur IT snarare separerar än knyter människor samman. Ett exempel 
är hur IT stödjer tillväxten i urbana regioner genom att knyta samman kun-
skap, makt och ekonomi. Ett annat är att fysiska restriktioner inte kan över-
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bryggas då IT genererar olika former av koncentrationer som i sin tur drar 
till sig människor och verksamheter. IT skapar alltså mer koncentrationer än 
stimulerar till att verksamheter breder ut sig. Graham ser också att IT likrik-
tar människor och verksamheter i den urbana livsstilen. Det bildas en elit 
som behärskar och kontrollerar de virtuella relationerna över hela världen. 
Detta innebär att IT-teknikens framväxt kan innebära antingen att människor 
och platser sammanbinds, som Castells förespråkar, eller att samhällen skiljs 
åt, som Graham påpekar. Naturligtvis är båda synsätten relevanta, beroende 
på vilket perspektiv som väljs. 

IT beskrivs ofta som teknologier som överbryggar tillgängligheten i glo-
bal skala. På en mindre skala – inom lokalsamhället – kan motsvarande tek-
nik tillgodose hushållens behov av att kommunicera, få information och få 
tillgång till varor och tjänster. Det ligger nära till hands att exempelvis hus-
hållens resor till och från arbetsplatsen kan minskas genom att arbetsuppgif-
ter kan utföras i bostaden. I retoriken kring IT har sociologen Jörgen Nissen 
(1999) undersökt de budskap som omgärdar den nya tekniken. Han menar att 
det finns en bred uppfattning att IT ska ge människor större frihet att arbeta 
där det passar, söka information obegränsat, ha kontakt med de människor 
man vill och därmed vara oberoende av andra personer och platser. På så sätt 
ger IT en ökad frihet för individen och demokrati för flertalet. Det innebär att 
IT mycket väl kan komma att påverka människors vardagsliv på ett genom-
gripande sätt. Nedan gör jag några nedslag i den forskning som på olika sätt 
försöker se hur IT kommer att påverka människors vardagsliv utifrån olika 
lokala miljöer. 

Ann-Cathrine Åquist (2001b) har undersökt hur stadsmiljön påverkas av 
utbredningen av IT och fysiska transportsystem. Hon menar att de ökande 
avstånden i staden, som beror på rådande boendeideal, statlig bostadspolitik 
och byggföretagens idéer, skulle kunna minskas genom en ökad användning 
av IT. En avgörande faktor för en sådan utveckling är om tillgången till IT 
kommer att vara begränsad till arbetsplatser, i hemmen och vissa platser 
(offentliga miljöer eller telebyar). Därmed blir inte tekniken så flexibel att 
resor ersätts, utan att den endast kompletterar befintliga resmönster och i 
vissa situationer även genererar fler förflyttningar. Frågan om vilken positiv 
inverkan IT har på ett mer hållbart bebyggelsemönster är öppen. Även om 
tekniken teoretiskt sett kan överbrygga avstånd, så avgör människors bo-
stadsideal och en rörligare livsstil om staden blir miljövänlig. 

En annan tillämpning av IT i stadsmiljöer och lokalsamhällen är de med-
borgarnät som har byggts för att skapa en gräsrotsdemokrati i cyberrymden. 
Castells (2002) exemplifierar detta med ett datornätverk i Amsterdam som 
konstruerades i slutet av 1990-talet och benämndes ”De Digitale Stads” 
(DDS). Nätet utgjorde en ny form av offentlig sfär som kombinerade lokala 
institutioner, gräsrotsorganisationer och datornät för det kulturella utbudet 
och medborgaraktiviteter. I Amsterdam, liksom på vissa orter i Sverige, 
uppkom dessa medborgarnät ur ett samarbete mellan lokala gräsrotsrörelser 
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som sökte nya möjligheter till självorganisering och medvetandegörande, en 
s.k. hackarrörelse som ofta hade en anknytning till universiteten, och en 
kommunledning som ville stärka sin legitimitet genom att skapa nya kanaler 
för medborgarnas deltagande. Medborgarnäten fick stöd av teleoperatörer 
och högteknologiföretag. Sociala entreprenörer såg också en kommersiell 
potential i de framväxande datornäten. Kristina Zampoukos (2002) har un-
dersökt motsvarande uppbyggnad av datornät i några svenska kommuner. En 
övervägande majoritet av kommunerna motiverade sitt IT-arbete med att de 
ville stimulera invånarnas IT-användning i vid bemärkelse. Det fanns också 
kopplingar till en folkbildningstradition genom utrustning av grundskolor 
med datorer och internetanslutning, byggande av lärcentra för distansutbild-
ning av vuxna samt installation av publika datorer på bibliotek. Zampoukos 
ser också att det fanns en koppling till att stödja det lokala näringslivet samt 
att en utbyggnad av IT betraktades som en betydelsefull resurs och sam-
hällsomskapare för kommuner med en utsatt ekonomisk situation och peri-
fert läge.   

Mats G. Engström och Rikard Johanson (1998, 1999) belyser hur IT ger 
nya förutsättningar för att tids- och rumsmässiga hinder reduceras mellan 
vardagslivet och arbetslivet. Verksamheter är mindre platsbundna i dag än 
tidigare och tiden för när aktiviteter utförs är mer flexibel. I det samman-
hanget blir IT en faktor som påverkar synen på hur arbetslivet och enskilda 
personer organiserar sina verksamheter. De har också belyst hur integratio-
nen mellan aktiviteterna i arbetet och bostaden förändrats genom använd-
ningen av IT. De menar att en ökad flexibilitet i tids- och rumsanvändning 
ger förändrade resmönster och nya förutsättningar för regionala omfördel-
ningar av arbetstillfällen och befolkning. Allt fler utför delar av arbetet på 
annan plats än arbetsplatsen. Bostaden är en av dessa platser. Andra platser 
är när man utför arbete hos en kund, tillsammans med en samarbetspart eller 
under förflyttning mellan platser. Engström och Johanson ser att integrering-
en av IT ställer andra krav på utformningen av bostäder och bostadsområden 
i framtiden, vilket även forskarna Tomas Wikström, Karin Palm Lindén och 
William Michelson (1998) gör. Att utföra ett förvärvsarbete från bostaden 
kommer lätt i konflikt med andra familjemedlemmars aktiviteter. Det visar 
sig också att den sociala kontakten med kollegor är svår att upprätthålla en-
bart genom IT. Vidare har Mats G. Engström och Emma Hammarlund 
(2002) analyserat hur IT ger ökade rumsliga och tidsmässiga frihetsgrader 
som underlättat organiseringen av aktiviteter. Förutom omdisponeringen av 
tiden så kan arbetsresorna minska till förmån för andra aktiviteter. Författar-
na pekar även på att pendlingsavståndet kan öka med IT och därigenom yt-
terligare öka avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Eva Thulin och 
Bertil Vilhelmsson (2000) har också studerat människors resmönster och 
kommit fram till att IT inte ersatt arbetsresorna i den utsträckning som man 
förväntat sig. Thulin och Vilhelmsson ser förklaringen i att tekniken är mest 
utvecklad i urbana områden, där det långväga resandet är mindre vanligt än i 
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rurala områden. Det utförs också lönearbete i bostäderna utan att IT-
lösningar används. Forskarna menar att IT substituerar arbetsresor när hela 
dagar kan förläggas i bostaden eller att resandet kan modifieras och anpassas 
till ändrade planer. Det innebär att arbetsresor kan minska både i omfång och 
i tid, men det totala resandet kan ändå öka om det inte går att kombinera med 
andra ärenden. Författarna menar att sociala, organisatoriska och personliga 
motiv har större betydelse för hur arbetsresorna påverkas än tillgången på IT. 
För den enskilda människan är resandet mer komplext och innefattar också 
frågor om hur aktiviteter organiseras. En föreställning om att tiden bör opti-
meras gör att aktiviteter packas tätare. Det frigör visserligen tid men ställer i 
stället större krav på organisering.  

Författarna ovan har dragit sina slutsatser genom studier vid en tid när IT-
tekniken inte var utbyggd i stor omfattning och med olika lösningar. Min 
bedömning är att liknande studier kommer att öka i omfattning och komma 
fram till olika resultat beroende på vilka situationer som studeras. I detta 
sammanhang fyller de en funktion som en kunskapsöversyn, men för att få 
stöd i den empiriska analysen utvecklas några begrepp kring tillgänglighet 
nedan. 

IT omformar rummet   

Under de senaste århundradena har tekniska lösningar revolutionerat vårt sätt 
att förflytta oss på marken, i luften eller på vattnet och vårt sätt att utbyta 
information och kommunicera med varandra. Det har öppnat oss mot världen 
genom att vi dels kan överbrygga längre avstånd, dels utöka våra handlings-
ramar och förmåga att begripa världen. Gunnar Törnquist (1997:78) beskri-
ver två aspekter på hur avstånd kan analyseras i termer av tillgänglighet, 
nämligen teknisk räckvidd respektive mänskligt räckhåll. Den tekniska räck-
vidden uttrycker den tillgänglighet som kan åstadkommas genom att med 
teknik förflytta material, människor och meddelanden. Det har inneburit att 
det fysiska avståndet minskat i betydelse för lokalisering av verksamheter 
liksom för människors tillgänglighet i vardagslivet. Det mänskliga räckhållet 
är också avhängigt den tekniska utvecklingen och har verkan på människans 
egna upplevelser av omvärlden. Helena Kåks och Erik Westholm (1998:54) 
ser det mänskliga räckhållet som det medvetanderum som bildas av indivi-
dens tänkande, kännande och skapande. De utgår från tre perspektiv för för-
ståelsen av det mänskliga räckhållet. Först ett rumsligt perspektiv med en 
minskad avståndsfriktion, därefter ett socialt perspektiv med större rörlighet 
och fler ytliga kontakter samt ett tredje perspektiv som rör tiden. Tidsper-
spektivet innebär att människor är mer inriktade på nutid och framtid från att 
tidigare varit mer historiskt medvetna, samt att tiden är mer fragmenterad av 
vitt skilda händelser. Dessa perspektiv på det mänskliga räckhållet kan, enligt 
Kåks och Westholm, användas för att ge bättre förståelse för de förändrade 
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räckhållsrymder som skiljer grupper av individer från varandra utifrån olika 
ekonomiska, kunskapsmässiga och emotionella förutsättningar. 

Såväl Törnquist som Kåks och Westholm gör en koppling mellan det 
mänskliga räckhållet och boendet. Törnquist (1997:101) menar att ”mänskli-
ga räckhåll verkar för en lokal förankring och regional identitet. Vårt dagliga 
rörelsemönster och individers tätt knutna sociala nätverk förstärker grann-
skapets betydelse. För den som är bofast under en tid blir platsen och grann-
skapet en erfarenhetsdomän. Det är inte bara sociala och kulturella band som 
skapar dessa domäner, utan sannolikt också den rent fysiska miljön.” I Kåks 
och Westholms (1998:61) diskussion tunnas lokalsamhället ut som bärare av 
en gemensam historia eftersom människors medvetande om den egna när-
miljön minskar, då människor som lever nära varandra har alltmer olika 
räckhållsrymder. Kåks och Westholm lägger, till skillnad från Törnquist, 
större vikt vid att lokal förankring skapas genom fysisk närhet och att det 
mänskliga räckhållet förstärker gemenskapen i lokalsamhället.  

I diskussioner om IT och andra distansöverbryggande tekniker anförs ofta 
att den lokala platsen minskar i betydelse jämfört med den övriga världen. 
Det är inte troligt att enbart den fysiska närheten och kommunikationen ge-
nom mänskliga möten utgör grunden för människors tillgänglighet, trivsel 
och välbefinnande i boendet. Silk (1999:8) menar att gemenskaper också kan 
vara utsträckta i rummet och inte enbart territoriellt begränsade. Sådana så 
kallade ”stretched-out communities” konstitueras av sociala relationer som 
upprätthålls genom kommunikationen i nätverk bestående av individer som 
har relationer till varandra oavsett var de befinner sig i rummet. Till skillnad 
från de mer platsbundna gemenskaperna är de utsträckta gemenskaperna 
specialiserade utifrån olika intressen. Silk menar att det finns en tendens att 
de platsbundna gemenskaperna begränsas av att kommunikationsutbytet 
endast sker mellan personer som är fysiskt närvarande. De utsträckta gemen-
skaperna hålls ihop av förenande intressen och underlättas av IT, Internet 
och de diskussionsforum som etablerats där. Robert D. Putnam (1996:411) 
ser också att IT kan överbrygga fysiska och sociala hinder och därmed upp-
rätthålla en psykologisk community. Dessa nätverk av mänskliga kontakter 
behöver inte utgå från boendet utan kan mycket väl knytas till arbetsplatser 
och andra sammanslutningar. IT kan på så sätt minska anonymiteten genom 
stärkt demokrati och bildande av sociala nätverk som komplement till plats-
baserade gemenskaper och möten öga mot öga. Däremot menar Kåks och 
Westholm att platsbundna gemenskaper försvagas just för att invånarna i allt 
större utsträckning ingår i olika utsträckta gemenskaper. Den lokala platsens 
betydelse för gemenskap förlorar i betydelse till förmån för mer utsträckta 
sociala relationer. 

Medan författarna ovan i huvudsak diskuterar IT:s inverkan på lokalsam-
hället belyser Jan Öhman (2003:2) informationsteknologins rumsliga utfall i 
samhället. Öhman ser inte utvecklingen av IT som en enskild företeelse utan 
kopplar ihop teknikutvecklingen med den kapitalistiska ekonomins innebo-
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ende strävan att övervinna rumsliga restriktioner. Tillsammans med olika 
former av agglomerationer som kopplar ihop skilda verksamheter, näringar 
och rumsliga strategier antas rumsliga barriärer övervinnas. På så sätt är 
expansionen av IT-systemen i huvudsak beroende av de ekonomiska driv-
krafter som skärper konkurrensen och rationaliserar produktionsprocesserna 
(2003:89). Öhman diskuterar vidare den inverkan IT har för att öka tillgäng-
ligheten för konsumenter. Han utgår från det klassiska kulturgeografiska 
begreppet ubikvitet, som betecknar en vara eller resurs som finns tillgängligt 
för alla oavsett var man befinner sig. Öhman exemplifierar med att det ofta 
är möjligt att köpa mjölk i alla sorters livsmedelsbutiker. Produkten mjölk är 
i så fall en ubikvitet, förutsatt att det finns butiker i närheten. På motsvarande 
sätt kan varor, tjänster och relationer bli ubikviteter om utbyggnaden av IT 
inkluderar alla människor. För en konsument innebär det, förutom att få bätt-
re tillgång till en vara eller tjänst, möjlighet att få information om produkter, 
pris, kvaliteter och annan konsumentupplysning oberoende av tid och rum. 
Därmed ser han ubikvifieringen som en ekonomisk strävan att komprimera 
tid och rum.  

Boendets förändrade förutsättningar 

Bostäder har i allmänhet utformats för att passa de verksamheter som utförs 
där. Enligt folkhemmets idéer skulle en bostad vara funktionellt utformad för 
att hushållsarbetet skulle kunna bedrivas på ett rationellt sätt. Arbetsfördel-
ningen inom hushållet var uppdelad så att männen hade ansvaret för famil-
jens försörjning och kvinnor för familjens välbefinnande. Bostadsområdet 
var också utformat för att vara ett komplement till bostaden. I stor utsträck-
ning bor vi fortfarande efter den principen. I flerbostadsområden finns ex-
empelvis tvättstugor, förrådsutrymmen, lekutrustning och garage som kan 
nyttjas av alla som bor i området, och som ofta sköts av en fastighetsförvalt-
ning. I småhusområden organiseras gemensamma resurser, såsom grönytor, 
system för vatten- och värmeförsörjning och kommunikationsnät, via sam-
fälligheter eller andra sammanslutningar. Det utvecklas vanligtvis en formell 
eller informell rollfördelning som fastställer vad hushållen bör hantera, vad 
som är gemensamt och vad en eventuell tjänsteleverantör ansvarar för. 

Boendet, menar jag, konstrueras utifrån de strukturer som byggts in i den 
fysiska, organisatoriska och sociala miljön samt genom de föreställningar 
som finns i samhället och hos individer om vad ett hem och grannskap bör 
vara. Här utgår jag från att individers föreställning grundläggs under uppväx-
ten (jfr Brydsten 1994) samt byggs på utifrån den vardagliga praktik som 
äger rum i boendelandskapet (se Figur 1). Vissa centrala boenderelaterade 
praktiker är knutna till byggnaden (drift och underhåll) och omsorg om hus-
hållet (föda, vila, hygien). Andra former av den vardagliga praktiken är be-
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roende av var utrustningen finns lokaliserad. Exempelvis är skötsel av kläder 
avhängigt av om tvättutrustning finns i bostaden, i bostadsområdet eller om 
man köper tjänsten från en tvättinrättning. Ett annat exempel är var dag-
hemmet är lokaliserat i förhållande till bostaden och arbetsplatsen. Om hus-
hållet har bil, så finns det kanske behov av ett garage eller tillgång till en 
bilverkstad. På så sätt är hushållens vardagliga praktik mest intensiv i och 
kring hemmet, medan intensiteten avtar med ökat avstånd från bostaden. 
Lokalsamhället utgör här den rumsliga avgränsningen för hushållens var-
dagsliv. För vissa hushåll breder den vardagliga praktiken ut sig över en 
större geografi. Vardagliga funktioner lokaliseras allt mer till centruman-
läggningar på långt avstånd från bostäderna. Hushållens förflyttningar ökar 
också genom en tilltagande arbetspendling inom expanderande regioner. 

Vardagslivets koppling till boendet blir också tydlig i samband med att ett 
hushåll flyttar. När en bostad ersätts med en annan så byts också omgivning-
ens uppsättning av resurser. Vardagslivet måste byggas upp efter de förut-
sättningar som finns på den nya platsen. Om flyttningen sker inom samma 
lokalsamhälle behöver inte vardagslivet påverkas i så stor utsträckning, men 
när flyttningar sker över långa avstånd ändras förutsättningarna drastiskt. 
Förutom att lära sig den nya platsen så måste relationer byggas upp med 
grannar och lokala aktörer. Hur boendet konstrueras av hushållens vardagli-
ga praktik kommer närmare att granskas i termer av värden och aktiviteter i 
Husumstudien. Där kommer en genusgeografisk tolkning av begreppen hem 
och grannskap att vara till hjälp i analysen. Den vardagliga praktiken relate-
ras också till boendets olika skalnivåer, speciellt ihopkopplingen mellan av 
hushållens behov och leverantörernas erbjudanden. 

Boendelandskapets utglesning 

För svenska förhållanden har utformningen av bostäder och bostadsområden 
varit starkt influerad av idéer kring folkhemmet. Det är framförallt den funk-
tionalistiska idétraditionen som ligger bakom utformningen av bostadsområ-
den till grannskapsenheter. Genom att lägga service och funktioner som är 
relaterade till hushållens behov nära bostäderna skulle det goda boendet 
uppnås. Överblickbara områden, närhet till butiker och kommunal service 
skulle främja trivsel, hemkänsla, gemenskap och demokrati. ABC-stadens 
planeringsideal, som innebar att arbetsplatser, bostäder och centrumfunktion 
skulle vara fysiskt integrerade, visade sig dock vara svåra att genomföra. 
Arbetsplatser lokaliserades utifrån andra kriterier, såsom närhet till kommu-
nikationsleder, marknader och företagspartners, varpå människorna fick 
förflytta sig mellan funktionerna. Den kommersiella servicen kom att utloka-
liseras till utkanten av staden där lokalkostnaderna var lägre, tillgänglighet 
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för varutransporter bättre och tillgången större till parkeringsytor för kunder-
na.  

Gunnel Forsbergs analys av territoriellt och funktionellt organiserade 
verksamheter kan tillämpas på boendelandskapets utglesning (Forsberg 
1989:15). Under uppbyggnaden av folkhemmet lokaliserades funktioner som 
befolkningen behövde i bostädernas närhet och var därmed territoriellt orga-
niserade. Forsberg menar också att de territoriellt organiserade funktionerna 
ofta domineras av ett lokalt eller regionalt beslutsfattande. Även detta krite-
rium var tillämpligt för folkhemmets samhällsbygge. Infrastrukturer för var-
dagslivet kan därmed sägas vara territoriellt organiserade i lokalsamhället 
och vara tillgängliga för invånarna genom att vara fysiskt nära bostäderna. 
Funktionellt organiserade verksamheter ingår enligt Forsberg ofta i nationel-
la eller internationella verksamhetssystem. De tillgodoser inte primärt de 
behov som är bundna till den plats dit de är förlagda. Beslut som rör de funk-
tionellt organiserade verksamheterna tas på hög verksamhetsnivå, där den 
lokala nivån är underordnad. Den strukturomvandling som skett i lokalsam-
hället innebär att territoriellt organiserade verksamheter utkonkurrerats eller 
köpts upp av funktionellt organiserade motsvarigheter. Privata butiker har 
svårt att stå emot butikskedjornas utbud och den offentliga servicen koncent-
reras till större enheter. I båda fallen har beslutsfattandet förflyttats från den 
lokala nivån även om vissa enheter finns kvar i bostadsnära lägen. En konse-
kvens av utglesningen av utbudet i lokalsamhället blir att hushållen får sämre 
fysisk tillgänglighet till stödjande system för vardagslivet i bostädernas när-
het. Det visar sig bland annat genom att invånare protesterar mot nedlägg-
ningar av skolor och livsmedelsbutiker.  

Den utglesning av territoriellt organiserade verksamheter som pågår kan 
illustreras av två situationer, där den första utgörs av boendet under folk-
hemmets tid och den andra motsvarar dagens boende. I folkhemmets boen-
deideal var hushållen fysiskt integrerade med aktörer inom lokalsamhället. 
”Hemmafrun” hade ansvaret att förse hushållet med förnödenheter och man-
nen stod för hushållet försörjning. Kommersiell service och en viss form av 
social infrastruktur, som skolor och inrättningar för vård och omsorg, lokali-
serades i närområdet. Numera är situationen för boendet förändrad. I dag 
förvärvsarbetar de vuxna i hushållet och barnen befinner sig i skolor och 
daghem. Det kommersiella utbudet har lagts ned och offentlig service centra-
liserats. Lokalsamhället har dränerats på funktioner: kommersiell verksamhet 
har lokaliserats till större köpcentra, samhällets service har koncentrerats till 
större enheter. Det innebär att hushållen måste förflytta sig på allt större 
avstånd för att få tillgång till förnödenheter.  
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IT kopplar ihop boendet 

IT har sedan några decennier expanderat från industri- och kontorsmiljöer in 
i de privata bostäderna. Vad det medför när det gäller boendets villkor disku-
teras av många forskare. I generella termer innebär den tekniska utveckling-
en att tillgängligheten ökar genom att den tekniska räckvidden överbryggar 
allt större avstånd. Därmed får vi ett ökat mänskligt räckhåll genom bättre 
åtkomst av varor, tjänster och information. IT i boendet ger en mängd möj-
ligheter men innebär också dilemman. Man kan kommunicera med fast och 
mobil telefon, skicka e-post, bygga en hemsida på Internet. Dessutom kan 
man informera sig, organisera aktiviteter och få tillgång till ett vidgat utbud 
av varor och tjänster. Personer kan också samlas i communities för att ägna 
sig åt gemensamma intressen. Det kan sägas vara en virtuell motsvarighet till 
det grannskap som är kopplat till boendet, med den skillnaden att gemenska-
perna inte är geografiskt bestämda. I boendet kan på så sätt vardagslivet 
breda ut sig över lokalsamhällets avgränsningar med hjälp av det virtuella 
flödesrummet. Jennifer Light (1995:138) menar att datorvärlden konstrueras 
och rekonstrueras på samma sätt som den fysiskt utformade miljön och ar-
gumenterar för de möjligheter som IT ger för att överbrygga strukturella och 
fysiska hinder. Det är de gemensamma intressena som sammanför och mobi-
liserar människorna ”in larger electronic neighbourhood communities”.  

Tekniken har också avigsidor. Det diskuteras av Castells (2002) och Gra-
ham (2002) i termer av en ojämn geografisk spridning, koncentration av 
makt samt hinder i form av språkbarriärer. Det finns alltså två sätt att förhål-
la sig till IT och teknikanvändning i allmänhet. Den progressiva inställning-
en bedömer att IT lösgör människor och verksamheter från de rumsliga re-
striktionerna. Enligt den mer restriktiva inställningen kommer IT ytterligare 
binda människor till de tekniska systemen och förstärka skillnader mellan 
människor och platser.  
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3 Samhällen med rötter i folkhemmet 

I detta kapitel ger jag en beskrivning av miljöerna för avhandlingens empi-
riska studier, nämligen bruksorten Husum och stadsdelen Vällingby, som 
båda har rötter i folkhemmet. Orterna beskrivs med hjälp av olika källor, så 
som skriftliga texter och statistiskt data. Dessutom är intervjupersoners be-
rättelser om orterna viktiga informationskällor för att fånga upplevelsen av 
att bo i respektive ort.16 

Husum, en bruksort utefter norrlandskusten, byggdes upp i samband med 
etableringen av en sågverksindustri under tidigt 1900-tal. Det var i huvudsak 
företaget – fabriken, som försåg invånarna med arbete, men även med bostä-
der, service och andra förnödenheter. Vällingby, en stadsdel i Stockholm, 
uppfördes i mitten på 1950-talet av arkitekter och ingenjörer som utformade 
ett samhälle utifrån tidens idé om familjen, arbetsdelning och arkitektonisk 
gestaltning.17 Nedan beskrivs dessa miljöer som två varianter av folkhemmet 
– en traditionell bruksmiljö och en futuristisk ABC-stad som båda ger speci-
fika förutsättningar för invånarnas boende och vardagsliv. Min avsikt är att 
ge en bild av platserna och de verksamheter som pågår där.18 

Husum – bruksort i förändring 
 
Husum är en mindre ort i Örnsköldsviks kommun som ligger vid Husåns 
mynning några mil norr om Örnsköldsvik. Orten har en lång tradition av 
industriverksamhet kopplat till skogsbruket. Först byggdes en ångsåg upp 
kring 1800-talets slut och därefter etablerade MoDo en sulfat- och pappers-
fabrik omkring år 1920. Numera ingår den mycket specialiserade fabriken i 
den multinationella skogskoncernen M-real. Till skillnad från ett flertal lik-

                                                      
16 Intervjuernas genomförande beskrivs närmare i kapitel 4. 
17 Ulrika Sax (1998:29) beskriver hur arkitekten Sven Markelius genomförde visionerna om 
ABC-staden tillsammans med bland annat borgarrådet Yngve Larsson och VD för Svenska 
Bostäder Albert Aronsson. 
18 Gunnel Forsberg (2003:6) menar att det vardagliga uttrycket ”äger rum” är avgörande för 
den geografiska analysen. Begreppet anger när, hur och var en aktivitet utförs, vilket får bety-
delse för studier av platser och sammanhängande länkar i rumsliga processer. På liknande sätt 
ser Kirsten Simonsen (2001:42) att en plats är: ”en specifik lokaliserat artikulation af sociale 
praktikker, sociale relationer og sociale processer samt af de erfaringer og symbolske 
betydninger af stedet, der findes hos forskilligebrugere”. 
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nande orter finskägda utefter norrlandskusten har verksamheten i Husum 
stått sig bra i den internationella konkurrensen.  

Invånarna i Husum och kringliggande orter är mycket beroende av fabri-
ken och den övriga tillverkningsindustrin för sin försörjning. Den offentliga 
sektorn med sjukhem, skola och barnomsorg är en annan viktig arbetsgivare, 
speciellt för kvinnorna. Expansionen av fabriken har även inneburit att pro-
duktionen effektiviserats och antalet arbetstillfällen minskats. Exempelvis så 
blev alla under 25 år uppsagda vid rationaliseringar under 1990-talet.19 Det 
fick till följd att ungdomar sökte sig till andra orter och befolkningen mins-
kade till att vara knappt 1990 invånare kring sekelskiftet.20 Den negativa 
befolkningsutvecklingen antas fortsätta även om en viss tillfällig inflyttning 
sker genom byggprojekt på fabriksområdet och Botniabanans sträckning 
genom orten. 21 

Tätorten Husum är uppdelad i två centrumbildningar. Det ursprungliga 
centret kallas för ”Torget” och ligger i nära anslutning till fabriksområdet (se 
Figur 2). Där var det tidigare liv och rörelse på dagarna. Arbetarna från fa-
briken åt sin lunch på restaurangen och det fanns butiker, ett hotell och några 
flerbostadshus runt torget. Konditoriet, som var känd för sina bakverk, var en 
naturlig samlingsplats för arbetarna och andra husumbor. I dag har ett vikan-
de kundunderlag medfört att flera butiker slagit igen och Torget ger numera 
ett ödsligt intryck. 

Det finns en tendens till att centrumfunktionen i Husum kommer att för-
skjutas från Torget till det område som kallas “Centrum“. Där finns admi-
nistrativa funktioner som kommunkontor, polisstation och församlingsgård. 
Nya affärsverksamheter styrs också till detta övre centrum, så även en sta-
tionsbyggnad för en ny järnväg som ska passera Husum. 

I den studie som jag och Elisabeth Berglund genomförde tog vi utgångs-
punkt i boendesituationen i Husum vid 1990-talet, se Brydsten och Berglund 
(1996). Då fanns det drygt 1 000 bostäder, varav två tredjedelar bestod av 
småhus och en tredjedel av flerbostadshus. Den övervägande delen av lägen-
heterna var små och låg nära fabriken på området Torget eller i det mer peri-
fert belägna området Solbacken (se Figur 2). Det dominerande småhusområ-
det låg vid havet söder om Husåns utlopp och på motsatt sida om fabriken. 
Därutöver var enskilda hus fördelade över hela orten och i Husums utkanter. 
En stor del av arbetskraften på fabriken dagpendlar från orter runt om i regi-
onen. Det har funnits ambitioner att få dessa personer att bosätta sig i Husum 
och i en studie av sociologerna Lars Dahlgren och Ivar Söderlind (1987) 
föreslogs åtgärder som skulle öka Husums attraktivitet. Flera av dessa åtgär-
der innebar att förbättra miljön i och kring orten samt att förbättra service 
och kommunikationer. 

                                                      
19 Enligt uppgift från dåvarande Bernt Lif personalchef på MoDos Husumfabrik. 
20 Befolkningsstatistik och kommunfakta från www.scb.se  (2004-09-20). 
21 Eva Lundmark, säljchef i AB ÖviksHem (2004-01-28). 
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Figur 2. Tätorten Husum med bostadsområden, två centra och industriområ-
det22.Foto:författaren 

I slutet på 1980-talet minskade efterfrågan på bostäder i Husum, trots att 
miljöförbättrade åtgärder hade genomförts. Det var framförallt det kom-
munalt ägda bostadsföretaget AB ÖviksHem som fick erfara att deras lägen-
heter inte gick att hyra ut. Ett beslut togs att riva några fastigheter för att 
minska de ökade driftskostnaderna. De aktuella fastigheterna bestod av 32 
lägenheter, varav ett tjugotal var bebodda. Dessa hushåll skulle erbjudas 
bostäder i ett intilliggande område och markytan som frigjordes skulle säljas 
till villatomter. Ytterligare motiv till rivningen var att bostadsföretaget skulle 

                                                      
22 Underlagskartan är bearbetad från en turistkarta och fotografierna är tagna våren 2004. 
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kunna koncentrera sina kostnader för drift och underhåll till de kvarvarande 
fastigheterna. Hyresgästerna protesterade dock kraftigt mot rivningsplanerna 
och bostadsföretaget gav ett löfte om att inte riva husen mot deras vilja. Hy-
resgästföreningen menade att det ändå fanns en efterfrågan på de rivningsho-
tade lägenheterna och ett konkret förslag var att använda de tomma lägenhe-
terna till äldreboende. Gustav Lefvert, VD för AB ÖviksHem, sa i en lokal 
dagstidning att de [företaget] eftersträvar en dialog med hyresgästerna och 
att det är dom som ska få bestämma (Nya Norrland 1994-03-04). Lefvert såg 
ingen motsättning i att hyresgästerna skulle få avgöra frågan om rivningen 
utan såg engagemanget som positivt. Däremot var bostadsföretagets bedöm-
ning att det inte var realistiskt att omvandla de rivningshotade fastigheterna 
till ett seniorboende, då byggnaderna låg på en hög höjd och var svår-
tillgängliga för äldre personer. Utifrån den bakgrunden initierades en studie 
som syftade till att dels undersöka förutsättningarna för hyreslägenheter i en 
ort som Husum och dels undersöka vilka värden och aktiviteter som männi-
skor i allmänhet relaterar till sitt boende, se Brydsten och Berglund (1996).  
Denna studie ligger här till grund för Kapitel 4. Studiens resultat och för-
handlingar med hyresgästföreningen låg till grund för bostadsföretagets be-
slut att riva två fastigheter, ett vid Torget och ett på Solbacken, se Figur 1. 
Husumbornas negativa åsikter om miljön vid Torget, som framkom i studien, 
bidrog till att bostadsföretaget omvärderade de rivningshotade husen på Sol-
backen. Det bedömdes vara rimligare att behålla bostäder på Solbacksområ-
det och i stället riva de fastigheter som låg nära fabriken. De hushåll som 
berördes erbjöds att flytta till Solbacken. 

Åren efter studiens genomförande har befolkningen fortsatt att minska, 
vilket har lett till att bostadsföretaget AB ÖviksHem återigen rivit delar av 
beståndet.23 Antalet lägenheter var 198 år 2003.24 Den tudelning av Husum 
som ort, som beskrivits ovan, har därmed ytterligare förstärkts genom att 
invånarna allt mer bor i ”Centrum” medan fabriken expanderar närmare om-
rådet ”Torget”. Den pågående minskningen av befolkningen har också inne-
burit ett krympande kundunderlag för både kommersiell och offentlig servi-
ce. Det påverkar situationen för de husumbor som bor kvar genom att var-
dagslivet försvåras. För att komma åt det serviceutbud som lagts ned i Hu-
sum måste hushållen förflytta sig till andra orter, ofta med egen bil. 

Husum är en ort som präglas starkt av fabrikens närvaro. Det första man 
ser som besökare är röken från fabrikens skorstenar och att tunga timmer-
transporter trafikerar vägarna. Fabriksbyggnaden står som en barriär mellan 
havet och bebyggelsen. När de husumbor som ingick i min och Elisabeth 
Berglunds studie (1996) intervjuades om vad som var typiskt för Husum fick 
vi till svar uttryck som: fabriken och vården, lukten och fabriksarbetare 
överallt. Svaren visade på ett delat näringsliv mellan industrin för männen 

                                                      
23 Eva Lundmark, säljchef i AB ÖviksHem (2004-01-28). 
24 Årsredovisning för AB Övikshem 2003. 
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och vården för kvinnorna. Fabriken har stor negativ påverkan på den kring-
liggande marken, luften samt ån och havet, även om stora insatser görs för 
att återställa miljön. Att Husum är en liten bruksort uttrycktes också i den så 
kallade Husumandan. Husumandan bestod bland annat av en stark social 
kontroll. Alla hör och vet allt om alla, sa många. Det uppfattades både som 
positivt och negativt. Bra i den meningen att det gav en viss trygghet, men 
mindre bra var att kontrollen var fördömande och kvävde initiativ till föränd-
ring. En husumbo uttryckte det: Det är tungt på någe vis i Husum. Många 
äldre husumbor var starkt förankrade i bygden, antingen genom att vara föd-
da där eller ingifta med en husumbo. De personer som inte hade sitt ursprung 
i bygden bodde i Husum för att de arbetade där eller pendlade dagligen till 
fabriken. Inflyttade kvinnor vittnade om att det var svårt att bli accepterad i 
samhället och de fick tidigt känna att det förväntades att de skulle ta hand om 
familjen på rätt sätt, baka, laga mat, städa på rätt dag och ha bjudningar. 
Husumandan präglades också av en stark lojalitet gentemot fabriken och 
samhället. Det var främst de äldre husumborna som kunde beskriva vad hu-
sumandan bestod av. Ungdomarna var inte lika starkt påverkade, utan mer 
influerade av ett urbant levnadssätt och vissa strävade efter att lämna Husum. 

I Husum hade invånarna sedan länge förlitat sig på att fabriken skulle för-
se dem med arbetstillfällen och därmed säkra hushållens försörjning. Struk-
turomvandlingen i tillverkningsindustrin innebar däremot att arbetstillfällen 
minskade och bruksorten Husum stagnerade. Detta innebar också att invå-
narna omvärderade ortens förutsättningar från att vara ett långsiktigt och 
ekonomiskt stabilt lokalsamhälle till att endast bli en plats för boendet. Den-
na förändringsprocess granskade jag utifrån ett sårbarhets och säkerhetsper-
spektiv (Brydsten och Hammarberg 1994, Brydsten1997a). Studien visade 
hur invånarna i större utsträckning än tidigare tog ett ansvar och agerade för 
ortens fortlevnad genom att samarbeta i olika konstellationer. Detta lokala 
engagemang kan ses som exempel på hur den sociala ekonomin tar ett ansvar 
för frågor som rör miljö och välfärd 25. I Husum bildades en samverkan mel-
lan föreningar, representanter från näringslivet, kyrkan och politiska grupper 
i föreningen Grundsunda Framtidsgrupps försorg. Hur husumborna arbetade 
för att få ett servicehus och ge stöd till företag har också beskrivits av Lars 
Dahlgren och Ivar Söderlind (1987). 

Den bruksmiljö som Husum representerar i denna studie har stora likheter 
med andra industriorter, där en dominerande arbetsgivare svarat för samhäl-
lets uppbyggnad och invånarnas försörjning. Klas Ramberg (2000:33) har 
beskrivit hur sådana bruksmiljöer byggdes upp utifrån en patriarkal ordning 
som gett avtryck i den fysiska och sociala miljön. Bruksmiljön kom att bli 
det första standardiserade exemplet på samhällen som var utformade efter 
bruksledningens intentioner och arkitekternas estetiska skolning. Han be-

                                                      
25 Liknande exempel har belysts av Elisabeth Lindberg (2005) och Hans Westlund (2001). 
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skriver hur bostaden var en förmån för anställda på bruket med hänsyn till 
arbetsposition och hushållets storlek. Bostäder för arbetare byggdes vanligt-
vis som flerbostadshus, medan anställda med högre status fick ett eget hus. 
Bebyggelsen avspeglade bruksamhällets funktionella och sociala organise-
ring i rummet. Vid sekelskiftet kom bruken även att erbjuda arbetarna att 
arrendera mark för att uppföra egna hem. Förutom bostäder engagerade sig 
bruken också i så kallade sociala inrättningar. Det vill säga skola, sjukstuga, 
kyrka, handelsbod, apotek, badhus men också anläggningar för rekreation, 
nöje, vård och bildning. I Husum kan man återfinna spår av en sådan plan i 
bebyggelsestrukturen. De tidiga arbetarbostäderna låg nära fabriksområdet 
och tjänstemännens bostäder var byggda på en höjd där fabriksbyggnaden 
och arbetarlängorna inte var synliga. Den sociala uppdelningen återfinns 
även i dagens Husum. De kommunala flerbostadshusen är de nuvarande 
arbetarbostäderna medan tjänstemännens villor ligger i Husums utkanter.  

En bruksmiljö kännetecknas också av den lokala kulturen. Sune Berger, 
Mats Lundmark och Thord Strömberg (2006) har tillsammans med andra 
forskare beskrivit olika aspekter av bruksmiljöer. Karaktäristiskt för en 
bruksmiljö är att näringslivet domineras av en stor arbetsgivare som i huvud-
sak försörjer männen på orten. Kvinnornas uppgift är främst att sköta familj 
och ansvara för vardagslivet. Först därefter kan de arbeta inom vård och 
serviceyrken eller inom industrin. Kvinnornas sekundära roll i näringslivet 
och i brukssamhället har också beskrivits av Mona Hedfeldt (2006), förutom 
att de ansvarar för hushållet, har de sämre situation på arbetsmarkanden med 
lägre lön och osäkra anställningsförhållande. Andra karaktäristika är att star-
ka lojalitetsband utvecklas mellan bruket och samhället. Lena Hallberg 
(2006) ger exempel på sådana gemensamma lojalitetsband i stödet till manli-
ga former av lagsport och utvecklandet av stark social kontroll.  

För husumborna var relationen till bygden en del av identiteten vare sig 
man kände sig som en del av samhället eller upplevde ett utanförskap. Det 
fanns en stor tilltro till industrin som försörjare och stabilt ankare för regio-
nen. Det innebar också att ansvaret för den sociala infrastrukturen delades 
mellan bruket, samhället och hushållet. Bruket stod för hushållets inkomster 
och en viss bostadsförsörjning, samhället ansvarade för utbildning och vård 
medan hushållen hade huvudansvaret för den dagliga omsorgen av familjen. 
Denna uppdelning mellan vad som förväntades att män och kvinnor skulle 
göra överensstämmer med vad Gunnel Forsberg (1997:57) lägger in betydel-
sen av regionala genuskontrakt. Forsberg skriver att bruksbygder i allmänhet 
har en traditionell uppdelning mellan könen som följd av ett ensidigt när-
ingsliv och patriarkala principer för en social organisering. Hon menar vida-
re att relationen mellan män och kvinnor har en grund i folkhemmet, där 
arbetsdelningen mellan könen var tydlig och familjens ekonomi ofta vilade 
på mannens förvärvsarbete. Kvinnorna bidrog till försörjningen med deltids-
arbete i den offentliga sektorn i kombination med att de hade huvudansvar 
för hushållet. 
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De unga som intervjuades i Husum uppfattade inte husumandan lika tydligt 
som de äldre. Det kan tolkas som att de traditionella strukturerna luckras 
upp. Det kan också tolkas som att unga personer inte uppfattar att de påver-
kas av de sociala strukturerna förrän senare i livet. Om bruksandan och ge-
nuskontraktet inte förändras i Husum blir konsekvenserna för de unga kvin-
norna att de får svårt att finna en likvärdig tillvaro som unga män. Kvinnorna 
förväntas ha huvudansvaret för hem och familj samtidigt som de numera 
också ska bidra till hushållets försörjning. Den höga utflyttningen av ung-
domar ökar risken för att Husum förblir en plats som konserverar en traditio-
nell samhällsstruktur. 

Vällingby – ABC-stad 

Vällingby byggdes upp för att råda bot på den undermåliga bostadssituatio-
nen i centrala Stockholm under 1900-talets första decennier. Stadsdelen skul-
le integrera arbete (A), bostäder (B) och en centrumfunktion (C) enligt funk-
tionalismens idé om att planera för invånarnas välfärd. Konceptet kom att 
benämnas ABC-stad och beskrivs av Peter Hall (2005) som en framsynt plan 
där satellitstäder på 10 000 till 15 000 invånare byggdes upp som självstän-
diga stadsdelar med kollektiva trafiklösningar till den övriga staden.26 Den 
funktionalistiska ideologin, som introducerades i och med Stockholmsut-
ställningen 1930, blev tongivande för bostadsutformningen lång tid fram-
över. Maskinen kom, enligt Verner Denvall (1997) att bli metafor för bostä-
ders utformning men även samhällsbygget i stort. Allt kunde sättas ihop av 
delar, delar kunde lagas och allt hade sin givna plats i konstruktionen. Sofia 
Lövgren (2002) har också beskrivit det funktionalistiska samhällsbygget som 
en politisk strävan till ett mer rättvist samhälle med hjälp av ljusa luftiga 
lägenheter i höghus och omgivet av grönska. Det skapades ett politiskt och 
vetenskapligt folkhem som kännetecknades av att värderingar och visioner 
spelade en avgörande roll. Människor skulle vara produktiva i sina arbeten 
och vara aktiva i samhällslivet, samtidigt skulle individens behov av vila och 
rekreation tillgodoses. Även i hushållet skulle arbetet bedrivas rationellt och 
familjen var en viktig institution för samhällets reproduktion och stabilitet. 
Klas Ramberg (2000) menar att ABC-staden också representerade det mo-
derna konsumtionssamhällets genombrott. Stadsdelen utformades med tan-
ken på det moderna samhällets produktion, reproduktion och konsumtion. En 
självförsörjande stad uppförs i storstadens periferi, där man eftersträvade att 

                                                      
26 ABC-staden Vällingby blev internationellt känd och är klassat som riksintresse för kultur-
vården. Några exempel på författare som skrivit om Vällingby är David Pass (1973), Eva 
Rudberg (1992), Ulrika Sax (1998), Peter Hall (2002), Per Olgarsson och Göran Fredriksson 
(2003). 
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invånarna skulle ha hög tillgänglighet till lokal service och kollektiva trans-
portmedel. Bostadshusen uppfördes i trevåningslängor och i högre punkthus 
på gångavstånd till tunnelbanestationen och centrumanläggning. Radhus och 
enfamiljshus byggdes i mer perifert läge men med cykelavstånd från cent-
rum. En kompakt bebyggelse gav också utrymme till stora naturområden, 
vilket ansågs vara gynnsamt för invånarnas välbefinnande. 

Vällingby är idag en del av Stockholms kommun och ingår i Hässelby-
Vällingby stadsdelsområde, där centrala Vällingby har drygt 6 500 invånare 
och stadsdelen kring 58 000 invånare.27 Antalet bostäder uppgår till knappt 
4000 varav över fyra femtedelar utgörs av flerbostadshus där allmännyttiga 
bostadsföretag är den dominerande ägaren.28 I stadsdelen sker inte någon 
påtaglig befolkningsförändring, förutom att andelen äldre tros sjunka fram-
över. Ända upp mot 80 % av bostäderna har 3 rum och kök eller mindre, 
vilket tyder på att hushållen i allmänhet är små. Knappt hälften av hushållen 
består av en förälder med ett barn. Stadsdelen är idag över femtio år och det 
finns behov av att förnya området. Centrumanläggningen får också stor kon-
kurrens från andra kommersiella anläggningar i Stockholm. Mot den bak-
grunden har ett förnyelseprojekt initierats som bland annat har byggt om hela 
centrumanläggningen och förhoppningen är stor att Vällingby ska återta sin 
position som en futuristisk miljö under namnet Vällingby City. 29 

Det kommunala bostadsföretaget AB Svenska Bostäder, äger den övervä-
gande delen av bostäderna i stadsdelen och hela centrumanläggningen. Det 
gör företaget till en central aktör för Vällingbys utveckling. Ett exempel på 
ett sådant samhällsengagemang är det IT-projekt som pågick i Vällingby 
mellan åren 1995-1999. Den stagnerande ABC-staden skulle vitaliseras med 
datorkommunikation, därmed kunde Vällingby bli en ABC och ”D” stad 30.   
Ett av punkthusen nära centrum ingick i en försöksmiljö där teknik för da-
torkommunikation utformades och testades för att därefter installeras i hela 
stadsdelen. På Svenska Bostäders hemsida kan numera läsas hur en IT-
infrastruktur byggs ut, bostadsbeståndet renoveras och hur centrumanlägg-
ningen förnyas31.  

Ambitionerna att återta Vällingbys tidigare position som ett kommersiellt, 
socialt och kulturellt centrum beskrivs av Mats Lundström (2004) och Olof 
Eriksson (2004). Eriksson belyser stadsdelens behov av förnyelse och ställer 
det mot intresset att bevara bebyggelsens typiska prägel (se exempel på Fi-
gur 3). Jag uppfattar Erikssons inlägg som en uppmaning att fortsätta att 
vidareutveckla 1950-talets ABC-koncept efter dagens behov. Lundström 
beskriver hur en sådan förändring skulle kunna gestaltas genom att bygga ett 

                                                      
27 Underlaget för beskrivningen av Vällingby bygger på uppgifter som framtagits i det samar-
betsprojekt som redovisas i Kapitel 5. 
28 Områdesfakta Utrednings- och statistikkontor, Stockholms stad. www.usk.se (2005-01-27). 
29 www.vallingbycity.se (2008-10-04). 
30 Detta projekt ligger här till grund för kapitel 5. 
31 www.svebo.se (2005-01-31). 
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”svävande glastak” över det öppna torget, vilket ger besökarna ett väder-
skydd utan att arkitekturen skadas. Vidare ska bostäder byggas, den sam-
mantagna butiksytan öka och antalet parkeringsplatser fördubblas. Dessutom 
ska en upprustning av den spårbundna trafiken och vägnätet genomföras. För 
att ytterligare förbättra områdets tillgänglighet har ett bredbandsnät installe-
rats i stadsdelens alla byggnader 32. Förnyelsen av Vällingby har uppmärk-
sammats i samband med nyinvigningen i mars 2008 och med ett arkitektpris 
för det svävande taket.33 

 

Figur 3. Vällingby centrum hösten 2004. Foto: författaren 

Hur det är att bo i Vällingby återges bäst av de människor som bor där. Börje 
Hanssen (1978) har med ord och bild skildrat de familjer som just flyttat in 
till Vällingby på 1950-talet och cirka 20 år senare. Han har, i 10 djupinter-
vjuer av hushåll som flyttat in till det nybyggda Vällingby, undersökt hushål-
lens primära interaktionsfält i form av relationer inom familjen samt till släkt 
och grannskap. Hanssen har särskilt uppmärksammat hushållens uppfatt-
ningar av den nya bostaden och den nära omgivning samt vardagliga aktivi-
teter som utfördes i stadsdelen. I urvalet försökte han ta hänsyn till likartade 
familjesituationer, men som hade valt olika bostadstyper. I studien från 1972 
var avsikten att följa upp de intervjuade hushållen från den tidigare under-

                                                      
32 Bredbandsnätet är en kommersiell vidareutveckling av den IT-infrastruktur som beskrivs i 
Kapitel 5. 
33 Se Svenska Bostäders hemsida www.svenskabostader.se (20080614). 
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sökningen. Tre av hushållen bodde kvar i samma lägenheter, en hade flyttat 
till en annan lägenhet i Vällingby och de övriga hade flyttat till andra områ-
den i Stockholm. Jag har använt Hanssens skildringar av familjernas situa-
tioner vid de två tidpunkterna i mitt arbete i Vällingby på 1990-talet. Dels för 
att åskådliggöra hur boendesituationen förändrats över tiden och dels för att 
relatera till den tekniska utrustning som användes för att informera sig med 
och kommunicera med andra. Nedan återger jag kort intervjuer av en familj 
som bodde i ett punkthus 1957, men flyttade till ett trevåningshus i Välling-
by 1972. Därefter ger jag en illustration av en tänkbar situation för en lik-
nande familj som skulle kunna bo i försökshuset under tiden när Vällingby-
studien genomfördes.  

År 1957. Familjen bor i två rum och kök på 9: e våningen i ett punkthus i 
Vällingby.34 Familjen har just skaffat bil. Han åker tunnelbana till centrala 
Stockholm, där han arbetar som typograf. Hon har huvudansvar för barnen 
och hemmet men arbetar också i en affär i Vällingby centrum. De säger föl-
jande om sitt boende i Vällingby: Vi tycker det är så bra att bo centralt här i 
Vällingby att vi inte vill ge upp bostaden, trots att den nu egentligen är för 
trång. De uppskattar att ha nära till butikerna i centrum, men skulle inte vilja 
bo i centrala Stockholm. Det är för jäktigt där. Skönt här ute i Vällingby. 
Fast förstås, här utanför i gatukorsningen är det samlingsplats för traktens 
alla knuttar. När de står där och drar mellan 24 och 1 på nätterna, blir det 
väsen. Den nya bilen är viktig liksom att umgås med arbetskamrater. De har 
inte så mycket kontakt med grannarna, men kvinnan tvättar tillsammans med 
en väninna i den gemensamma tvättstugan. De lyssnar inte nämnvärt på ra-
dio, utan spelar grammofon och läser om sport i tidningarna. Telefonsamtal 
med släkt och vänner är viktiga - Telefonen är mycket viktig. Den kan man 
inte vara utan. 

År 1975. Omkring tjugo år senare bor familjen i tre rum och kök på 3:e vå-
ningen i ett lamellhus i Vällingby.35 Barnen har flyttat hemifrån och familjen 
har skaffat sommarstuga och åker ofta utomlands. Han åker egen bil till ar-
betet på IBM i centrala Stockholm och hon arbetar deltid på Tempo i Väl-
lingby centrum. De trivs fortfarande bra i Vällingby, men kvinnan skulle 
gärna flytta in till staden då drogmissbruket är tilltagande i området. Det är 
bäst att inte vara hemma på helgerna. Här har blivit förslummat och vi är 
lite rädda för att gå ut om kvällarna. Det är knarkarna som måste skaffa 
pengar… de har ögonen på skaft. TV och telefon ingår naturligt i vardagsli-
vet. Mannen ägnar mycket tid åt arbetskamrater och sport medan kvinnan 
umgås med barnen och några väninnor. De är rädda ett tilltagande busliv, 
speciellt för inbrott och överfall. 

                                                      
34 Sammanfattning av intervju 8 (Hanssen 1978:114). 
35 Sammanfattning av intervju 8 A och B (Hanssen 1978:251 och 256). 
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År 1997. Efter ytterligare två decennier har familjen flyttat till tre rum och 
kök på 3:e våningen i ett punkthus i Vällingby.36 Familjen har kvar sin som-
marstuga. Den har blivit en viktig samlingsplats för släkten. Båda är 75 år 
gamla och folkpensionärer. Mannen har blivit något dement och hon har fått 
problem med en höft. De är mycket nöjda med att kunna bo kvar i Vällingby, 
speciellt i ett hus med hiss och tvättstuga i markplan. Det är bra att dottern 
bor nära så hon kan se till oss. Det är också roligt när barnbarnen kommer 
på besök. Sommarstugan, barnen och barnbarnen är viktiga för familjen. 
Mannen ägnar mycket tid åt att lösa korsord och kvinnan sköter vardagsbe-
styren med hjälp av hemtjänst och en dotter som bor i närheten. TV:n är 
viktig för kontakten med omvärlden. De är också måna om att ha kontakt 
med några grannar och med sina anhöriga, om något skulle hända. Telefonen 
har stor betydelse för att upprätthålla kontakterna och ger trygghet när rör-
ligheten minskar.  

Dessa tidssnitt illustrerar Vällingbys omvandling från en futuristisk satel-
litstad till en stagnerande stadsdel. Ulrika Sax (1998:138) konstaterar att de 
sociala klyftorna har ökat bland invånarna och kriminaliteten i de centrala 
delarna tilltagit.  De boende i försökshuset återger detta i intervjuer när de 
beskriver hur Vällingby centrum förändrats 37. De intervjuade nämner att det 
finns några restauranger, en kiosk, några lokaler för idrott och föreningsliv 
samt biograf och bibliotek, men man undviker att vistas utomhus då det finns 
ett tilltagande missbruk av droger och ökande kriminalitet både i centrum 
och i angränsande grönområden. Däremot nämner de boende att de uppskat-
tar de fina omgivningarna med grönska och närhet till vatten för bad och 
fiske. 

Tidssnitten ovan illustrerar också utvecklingen av den teknik som använ-
des i vardagen där teknik i huset som hiss, tvättstuga och centralvärme var 
mycket uppskattat. För hushållets kommunikationer introducerades bilen, 
tunnelbanan och telefonen på 50-talet medan radio och tidningar gav infor-
mation om yttervärlden. På 70-talet var TV det stora mediet och hushållen 
blir alltmer beroende av telefonen och bilen. Fram mot 90-talet är datortek-
niken etablerad i arbetslivet på kontor och industriprocesser. Nu har steget i 
teknikutvecklingen kommit då datoranvändandet introduceras i boendet. Det 
kommer att leda till att hushållen kan utföra en mängd aktiviteter från bosta-
den, bli informerade och kunna kommunicera med omgivningen, samtidigt 
som fastighetsförvaltningen effektiviseras med automatiserade system i fas-
tigheterna. 

Vällingby räknas som en närförort till Stockholm. Närheten till Stock-
holm innebär att Vällingby kan räknas till storstadsregionens modernistiska 
genuskontrakt. Det modernistiska genuskontraktet beskrivs av Gunnel Fors-

                                                      
36 Min sammanställning och tolkning av samtal som fördes med de äldre personerna i för-
sökshuset under simuleringsprojektet, se Kapitel 5. 
37 En redovisning av hur intervjuerna genomfördes finns i Kapitel 5. 
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berg (1997:59) som det mest jämställda. Skillnaden mellan mäns och kvin-
nors situation på arbetsmarknaden är mindre. En stor inflyttning från andra 
delar av landet och från andra länder har fört med sig influenser från olika 
kulturer. Familjelivet i det modernistiska kontraktet är mer varierande än i ett 
traditionellt kontrakt. Kvinnorna föder sina barn senare i livet, färre gifter sig 
och fler skiljer sig, många är ensamboende med eller utan barn. I dag kan 
man anta att den lokala kulturen av ”folkhemsandan” luckras upp även i 
Vällingby. Det kan förväntas att villkoren för män och kvinnor blir mer jäm-
ställda i ett mognande industrisamhälle. Det innebär att ansvaret för vardags-
livet i större utsträckning delas mellan hushållsmedlemmarna samtidigt som 
samhället också tar ett ansvar för invånarnas vardag.  

Boendet i dagens folkhem  
 
För både Husum och Vällingby har kommersiella och offentliga aktörer varit 
pådrivande i samhällsutvecklingen. I Husum var det först fabriken och däref-
ter det kommunala bostadsföretaget som försåg invånarna med bostäder och 
andra samhällsfunktioner. Sune Berger och Gunnel Forsberg (1995) beskri-
ver brukets eller fabrikens involvering i arbetarna med utbildning, sjukvård, 
äldreomsorg och bostadsförsörjningen som en paternalismisk ambition att 
förbättra levnadsförhållanden för ortens invånare men också att ta kontroll 
över samhällets expansion. Familjen hade då i huvudsak en reproduktiv roll, 
där kvinnorna sörjde för att uppfostra barn, som sedan skulle ta anställning 
på bruket, samt att förse arbetande söner och make med mat och vila. Den 
status som mannen hade på bruket avspeglade sig i boendet, där förmän och 
tjänstemän fick bo i egna hus i enlighet med de borgerliga familjeidealen. 
Arbetarna fick bo tillsammans i flerbostadshus. Anna Pettersson (2006) be-
skriver på så sätt hur arvet från bruksmiljöernas välfärdbygge avspeglas i det 
senare folkhemmet. Bruksmiljöns välfärdssystem var direkt riktat till invå-
narna i det lokala samhället. Det låg också en förväntan på motprestationer 
från invånare och samhälle gentemot företagets krav. Pettersson menar att 
samhällsaktörer i det så kallade folkhemmet övertog delar av bruksmiljöns 
välfärdsbygge, men gjorde den generell och öppen för medborgerlig kon-
troll.  

En genomgående tanke i folkhemmets uppbyggnad var att samhället tog 
ett allt större ansvar för invånarnas bostadssituation. Förutom att bruket upp-
förde flerbostadshus till arbetarna, så byggdes också ett stort antal villor till 
enskilda hushåll upp. Egnahemsrörelsen innebar att hushåll på landsbygden 
och i städers utkanter fick förmånliga lån för att uppföra ett mindre hus. Av-
sikten var, förutom att förse hushåll med ett drägligt boende, att lägga grun-
den för ett gott familjeliv. Annika Almquist (1004) visar i sin avhandling att 
sedan dess har hushållens önskan om ett eget hus har varit ett djupt rotat 
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boendeideal som också fått stöd i den svenska bostadspolitiken. Den bo-
stadssociala utredningen från 1945 fastslog att kommunala bostadsföretag 
skulle inrättas för att ansvara för en bostadsförsörjning utan vinstintressen. 
Sophia Lövgren (2002) beskriver hur de allmännyttiga bostadsföretagen 
också bidrog till ett socialt samhällsbygge genom att uppföra bostadshus, 
förvalta dem samt utöva kontroll på bostadsmarknaden för att hindra speku-
lation och ansvarslös prisbildning. Därmed tog bostadsföretagen ett socialt 
ansvar för hushållens boendesituation. Ett sådant exempel är det kommunala 
bostadsföretagets roll i Vällingby. David Pass (1969) menar att det var bo-
stadsföretagets dominerande roll som markägare och fastighetsägare som var 
avgörande för uppbyggnaden av stadsdelen. Förutom bostäder försågs invå-
narna med värme, vatten, avlopp och elektricitet. Den gemensamma tvättstu-
gan är ett tydligt exempel på hur bostadsföretaget tog ett utökat ansvar över 
hushållens vardag. Katarina Larsson (2004) visar hur omdiskuterad utform-
ningen av tvättstugorna i flerbostadsområden var och att olika aktörer hade 
vitt skilda utgångspunkter i diskussionen. Kvinnornas behov av att kunna 
tvätta och passa barn samtidigt stod mot bostadsföretagets krav på kostnads-
effektivitet. Vidare var grannskapstanken också en idé som låg i linje med 
folkhemstanken. Ulrika Sax (1998) beskriver hur mindre områden avgränsa-
des i Vällingby för att skola och närservice skulle skapa trivsel, hemkänsla, 
gemenskap samt gynna det demokratiska livet. Även här kom de allmännyt-
tiga bostadsföretagen att förknippas med att förverkliga folkhemmets inten-
tioner och att vara ett redskap för staten att skapa och förvalta tillväxt, väl-
stånd och jämlikhet. På liknande sätt menar Klas Ramberg (2000) att all-
männyttans bostadsföretag bidragit till att forma medborgarna enligt de rå-
dande normerna i samhället, allt från 1940-talets underdåniga och 
skötsamma hyresgäster, till 1950-talets demokratiska och ansvarstagade 
grannskapsmedborgare och 1960-talets funktionella kärnfamilj under mil-
jonprogrammet. 

Husum och Vällingby är båda färgade av folkhemmets samhällsbygge. 
Husum har en mer blandad bebyggelse av arbetarlängor, villor, flerbostads-
hus och två centrumbildningar. I lokalsamhället Husum är boendet mer in-
tegrerat med invånarnas arbets- och samhällsliv. Arbetslivet domineras av 
Fabriken både fysiskt och socialt. Det är också i huvudsak männens arbets-
plats. Arbetarna är synliga i och kring fabriksområdet och tung trafik passe-
rar genom orten. Kvinnornas arbetsplatser i vård, skola och omsorg är mer 
utspridda och undanskymda. Det är inte många invånare som syns utomhus 
på dagarna. Det är endast personbilar som åker till och från Husum. Folkrö-
relsernas byggnader, såsom logen, frikyrkan, fackens och idrottens före-
ningslokaler, står tomma och endast ett lokalkontor för Örnsköldsviks kom-
mun och ett församlingshem har verksamhet. De två centrumbildningarna är 
på tillbakagång och när butiker läggs ned innebär det att hushållen måste 
förflytta sig till andra orter. I Husum kan man tydligt se den utglesning av 
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funktioner som Gunnel Forsberg menar är ett resultat av den tilltagande 
funktionella organiseringen av funktioner. 

Vällingby är strikt uppbyggd för folkhemmets idé kring boende, arbets- 
och samhällsliv i lokalsamhället. Tanken var att kvinnornas arbetsplatser 
skulle finnas i centrumanläggningen och i närområdet medan männens ar-
betsplatser skulle ligga på längre avstånd från hemmet. Denna uppdelning är 
inte lika tydlig idag, utan numera förflyttar sig både män och kvinnor ut från 
stadsdelen vilket innebär att Vällingby befolkas av barn och ungdomar på 
dagtid. I Vällingby är det den kommersiella verksamheten i centrumanlägg-
ningen som dominerar på bekostnad av de offentliga byggnaderna som bibli-
otek, föreningslokaler och kyrka. Den sociala infrastrukturen i form av dag-
hem, skolor och vårdcentraler har koncentrerats till större enheter, men lig-
ger fortfarande insprängd mellan bostäderna. Förutsättningarna för vardags-
livet har förändrats liksom i Husum även om utglesningen av territoriellt 
organiserade funktioner inte är lika påtaglig.  
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4 Boenderelaterade praktiker 

Vad representerar boendet för oss och vad är ett bra boende? Här ska sådana 
frågor närmare granskas genom att återge en studie som genomfördes i Hu-
sum av mig och Elisabet Berglund (Brydsten och Berglund 1996). Kapitlet 
inleds med en kort redogörelse över hur begrepp som värden och aktiviteter 
kan relateras till boendet. Därefter ger ett antal husumbor i intervjuer sin bild 
av boendet utifrån de aktiviteter som utfördes och de faktorer som de uppfat-
tade som viktiga. Vidare presenteras svaren från en större population av bo-
ende i fem kommuner utefter norrlandskusten. Sammantaget identifieras och 
analyseras här den vardagliga praktiken i termer av boenderelaterade värden 
och aktiviteter. 

Bostaden, en komplex produkt  

Arenan för boendet utgörs här primärt av bostaden och dess nära omgivning, 
det vill säga bostadsområdet. Det förs diskussioner om bostäder kan jämstäl-
las med produkter som erbjuds på en marknad eller om en bostad också har 
andra värden. Några skillnader gentemot vanliga konsumtionsvaror är att 
bostaden är komplex, odelbar och har ett antal egenskaper som gör varje 
bostad unik. Samtidigt har bostaden ett specifikt läge som avgör förutsätt-
ningarna för boendet. Det innebär bland annat att det kan vara mer betydel-
sefullt för välbefinnandet var man bor än hur man bor, menar Bo Bengtsson 
(2001). För hushållen är det nödvändigt att bo någonstans. Det betyder att 
bostaden också är en social rättighet, vilket enligt Bengtsson påverkar statens 
ansvar, ifall bostäder ska fördelas enligt markandsprinciper eller andra krite-
rier. 

Det finns specifika villkor förknippade med olika kategorier av bostäder. 
Bostäder som upplåts med någon form av äganderätt, kan säljas och får där-
med ett bytesvärde som i stor utsträckning avspeglar efterfrågan. Bostäder 
med hyresrätt innebär att de boende har, enskilt eller via hyresgästförening-
en, avtalat med ägaren till fastigheten om en brukningsrätt mot skälig ersätt-
ning. Den hyrda lägenheten kan alltså inte fritt köpas och säljas. Andra typer 
av upplåtelseformer (bostadsrätter, andels- och kollektivhus) varierar bruka-
rens rättigheter och skyldigheter mellan boendeformerna. Det är vanligt att 
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lägenheter i flerbostadshus förvaltas av fastighetsägaren eller förvaltningsfö-
retag. Denna förvaltning underhåller byggnaderna, fastighetsskötsel och 
erbjuder service till de boende. I relation till hyresgästerna kan en förvaltning 
mycket väl anpassa sin service till de boendes vardagliga behov och därmed 
räknas till den operatör för vardagslivet som diskuterades i föregående kapi-
tel. 

Bostadsföretagen har, som nämnts ovan, influerats av den ekonomiska 
skolbildningen om tjänsteproduktion. Den består, enligt Kaj Storbacka och 
Bo-Magnus Salenius (1997) av uppfattningen att kommersiella verksamheter 
i allt större utsträckning måste marknadsanpassa sina tjänster och produkter 
för att konkurrera om kunderna. Centralt för denna diskurs är begreppet kva-
litet. Catterik (1995) konstaterar att det grundläggande kriteriet för hur kvali-
tet uppfattas är att kunden eller slutanvändaren gör en bedömning utifrån 
sina förväntningar. Det betyder att kvalitet bedöms utifrån kundens upplevda 
önskemål och behov som både kan vara medvetet uttalade eller underför-
stådda. I den bemärkelsen måste det alltid finnas en närvarande kund för att 
kvalitet ska kunna bedömas. Med hög kvalitet förstås att kunden erbjuds 
någonting utöver förväntan, medan låg kvalitet bedöms när en produkt inte 
uppfyller förväntningarna. Kvalitet är alltså inte ett absolut begrepp utan 
förändras allt eftersom förväntningarna förändras och har olika innebörd för 
olika individer. Även tjänster i boendet kan bedömas i termer av kvalitet, 
även om produkten är komplex och relationen mellan kund och leverantör 
pågår under en lång tid. Catterik har överfört tillämpningen av kvalitet för 
bostadsföretagens tjänster i termer av “lämplig för sitt ändamål“ som anting-
en kan innebära att produkt- och serviceegenskaper uppfyller hyresgästernas 
behov, eller att produkten saknar brister. För att fånga kundernas förvänt-
ningar på tjänsten så rekommenderar han företagen att bygga upp relationer 
med hyresgästerna för att både förbättra dialogen och att utveckla service 
och produkter. 

Sammantaget innebär det, formulerat i kvalitetstermer, att en bostad och 
ett bostadsområde kan ses som en del av den produkt som ett bostadsföretag 
erbjuder till kunder. Dessa kunder utgör både befintliga och presumtiva hy-
resgäster. Genom att förbättra produkten och helst överträffa hyresgästernas 
förväntningar vinner företaget konkurrensfördelar gentemot andra bostadsal-
ternativ. Från de boendes perspektiv är bostaden en komplex produkt som 
inte helt kan jämställas med konsumtionsvaror i allmänhet. Hushållen kan 
inte avstå att bo utan valet är snarare vilket boendealternativ som är möjligt 
att realisera utifrån preferenser och förutsättningar. Bostaden är också knuten 
till en fysisk miljö och kan inte förflyttas. Det betyder att bedömningen av 
den produkt som bostadsföretagen erbjuder innefattar mer än den enskilda 
bostaden. Området kring bostaden, det nära grannskapet och bostadsorten, 
värderas också av hyresgästerna. 

I och kring bostaden pågår en mängd aktiviteter som är en del av vårt var-
dagsliv. Vi bygger också upp relationer och känslomässiga band till männi-
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skor och platser som gör att vi känner oss hemma. När vi byter bostad för-
ändras förutsättningarna för boendet. Vi måste bygga upp nya relationer med 
omgivningen och skapa ett nytt vardagsliv.  

Aktiviteter och värden i boendet 

I mina tidigare undersökningar av valet av boende har jag fokuserat på indi-
viders preferenser och speciellt individers uppväxtmiljö och boendekarriärer 
(Brydsten 1994). En bärande tanke var då att människor tar intryck av sitt 
boende under tidiga uppväxtår och därefter skaffar sig erfarenheter under 
bostadskarriären. Personer som var uppväxta i flerfamiljshus och i urbana 
miljöer hade större benägenhet som vuxen att välja en tät stadsmiljö, medan 
personer uppväxta i egnahem på landsbygden föredrog ett glesare boende. I 
samband med den studien betraktade jag boendet som den miljö som bilda-
des av bostaden och bostadsområdet. Uppväxtårens erfarenheter avspeglade 
sig i de preferenser man hade för boendet i vuxen ålder. Den tankegången 
har jag vidareutvecklat här genom att jag även tar hänsyn till den praktik 
som utövas i bostaden respektive bostadsområdet. Numera utgår jag ifrån att 
boendet också konstrueras av hushållens vardagliga praktik i form av aktivi-
teter som utförs i vardagen samt de värden som människor uppfattar som 
betydelsefulla. 

Aktiviteter utgörs, enligt Jan Öhman (1982) av en sekvens av handlingar 
som individer utför. 38 Aktiviteter har en viss varaktighet i tiden och en loka-
lisering i rummet samt utgör en del av ett mönster som skapas av individers 
handlingar. Denna syn på aktiviteter följer en tradition inom tids-
rumsgeografin som säger att individers handlingar inte sker i vakuum utan 
utförs i ett sammanhang. Det fysiska avståndet och rummets utformning 
utgör restriktioner för var aktiviteten kan utföras. Tiden är också en begräns-
ning, liksom i vilken utsträckning aktiviteten ska samordnas med andra per-
soner eller aktiviteter. För vissa aktiviteter måste vi också förflytta oss till 
den plats där aktiviteten ska äga rum. Sådana kopplingsrestriktioner i tid och 
rum begränsar handlingsutrymmet och är relevant för den vardagliga prakti-
ken. Ann-Cathrine Åquist (2001) ser i sin forskning hur restriktioner i var-
dagslivet kommer har betydelse för individers rutiner och aktiviteter. De 
vardagliga aktiviteter som studeras här begränsas av ett tidsrum som är 
kopplade till olika boendesituationer. Under folkhemmets tid pågick de var-
dagliga aktiviteterna inom det tidsrum som avgränsades av lokalsamhällets 

                                                      
38 Jan Öhman relaterar handlingar till personers avsikter att utföra något eller någonting som 
påverkar tillvaron och gör varjedagslivet förståeligt och hanterbart. Individens föresatser är 
möjliga att förverkliga i handlingar medan de händelser som också påverkar vardagen inträf-
far mer slumpvis (Öhman 1982:11-12).  
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utbredning. Dessutom var aktiviteterna uppdelade mellan vad män respekti-
ve kvinnor förväntades göra. I dag tenderar vardagslivets aktiviteter att breda 
ut sig över lokalsamhället och arbetsfördelningen inom hushållet är inte lika 
könsbundet. Med tanke på att de vardagliga aktiviteterna tenderar att bli allt 
med utspridda, kommer antagligen boendet att breda ut sig över ett allt vida-
re landskap. 

Mats Mörk (1991) har undersökt olika boendeformer kopplat till männi-
skors familjesituationer, uppväxt, yrkesidentitet och sociala relationer. Han 
visar hur boendet formats på olika sätt beroende av livsstil och identitet, 
vilket ibland annat kommer till uttryck i inredning, bostadskarriär och um-
gängesformer. Likaså menar Siri Ytrehus (2001) att det finns olika bevekel-
segrunder för hur människors behov i boendet utformas. Hon exemplifierar 
resonemanget med att äldre människor, som bor i stora bostäder, ofta betrak-
tas som överkonsumenter av bostadsyta. När de äldre själva får definiera sitt 
behov, ser de bostaden som en samlingsplats för hela sin släkt och behöver 
därmed stora ytor. Ytrehus ser hur behoven förändras beroende på den socia-
la, historiska och kulturella bakgrunden. Hon menar att behoven ytterst ska 
ses utifrån hushållets situation och den roll bostaden har för att uppfylla hus-
hållets subjektiva behov. 

Vad som uppfattas som viktigt i boendet kan utryckas i termer av efter-
frågan, preferenser eller behov beroende på vilket sammanhang de används. 
Här har jag använt mig av begreppet värden, det vill säga människors grund-
läggande uppfattningar som bidrar till att uppfylla olika mål under livet. 
Livsvärden, som studeras inom psykologin, är exempel på djupt liggande 
strukturer som bildas tidigt i livet och knyter an till rådande kulturella nor-
mer. Vi kommer att känna tillfredsställelse genom att utföra handlingar, i 
stort och smått, som ligger i samklang med dessa livsvärden. Livsvärden 
uttrycker kort sagt vad vi tycker är viktigt i livet. Jörgen Garvill och Tommy 
Gärling menar att människors livsvärden ligger till grund för många av våra 
handlingar. Tillsammans med några andra forskare har de gjort studier om 
vad människor i allmänhet uppfattar som goda preferenser i valet av bostad 
(Gärling m.fl. 1991 och Lindberg m.fl. 1993) och i valet av transportmedel 
(Garvill m.fl. 1994). I min licentiatavhandling redogjorde jag för hur livs-
värden är relaterade till boendet. Ett livsvärde som anses påverka valet av 
bostad är ”frihet”, d.v.s. oberoende, frihet att välja, ett variationsrikt liv, till-
fredsställa nyfikenhet, meningsfull fritid. Ett annat är ”välbefinnande”, dvs. 
förnöjsamhet, nöjen, harmoni, vara frisk, inte vara orolig eller känna hot och 
ett tredje är ”gemenskap”, dvs. att tillhöra någon, ett gott familjeliv och goda 
relationer till andra. Livsvärdet, att ha ”god ekonomi”, motsvarar inte ett mål 
i sig utan är betydelsefullt för att kunna välja en önskad bostad (Brydsten 
1994:38). 

Thorleif Pettersson (1997:134 ff.) har studerat människors subjektiva upp-
fattningar av sitt boende utifrån ett religionssociologiskt perspektiv. Han 
menar att människors framtidsinriktade boendestrategier påverkas av vad 
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individer uppfattar som rättmätiga krav och förväntningar. Dessa rättmätiga 
krav bestäms av olika värderingsramar, som i sin tur kan uttryckas i termer 
av livsåskådning, samhällssyn och värderingssystem. När individer utvärde-
rar olika situationer ställs värderingsramarna mot de faktiska förhållandena. 
Han använder termerna värde och värdering som komponenter i individers 
värderingssystem och menar att det inte finns någon vedertagen definition av 
termerna, men det hindrar inte att de används för att förklara beteenden. Pet-
tersson använder de subjektiva värderingsramarna för att diskutera hur olika 
boendekategorier värderar sitt nuvarande boende och utformar strategier för 
det framtida boendet.  De värderingsprofiler Pettersson använt sig av är; de 
som äger sin bostad (villa, radhus och kedjehus), de som äger en bostadsrätt, 
de som hyr av en kommersiell ägare respektive de som hyr av ett kommunalt 
bostadsföretag. Han konstaterar att de olika kategorierna är förvånansvärt 
lika när det gäller livsåskådningar och värderingssystem, trots att grupperna 
skilde sig åt när det gäller socialgrupptillhörighet, ålder och boenderegion. 
Däremot ser han skillnader i hur man utvärderar sitt boende, där de som bor i 
hyreslägenhet är mer missnöjda än de som äger sin villa eller bostadsrätt. 
Pettersson lägger stor vikt vid hur de sociala relationerna fungerar och hur 
den sociala integrationen utvecklats för hur människor utvärderar sitt boende 

Thomas Neidomysl (2006) använder ett liknande angreppssätt när han 
undersöker vad som attraherar människor. Till skillnad från Petterssons stu-
dier kopplar han attribut till platser som exempelvis ”lugnt och tyst”, ”kost-
nadsnivå”, ”rykte” och ”barnvänligt”. Han menar att attributen attraherar 
olika kategorier av flyttare. Enligt min bedömning är det matchningen mel-
lan platsens attribut och människans preferenser som är intressant. Genom 
att välja en bostad får man också en tillgång till platsens attribut genom bo-
stadsområdet och lokalsamhället. Valet av bostaden beror bland annat på 
vilka preferenser vi har, som i sin tur är formade efter de grundläggande 
värden vi har i livet. Hur boendet utformas för enskilda hushåll påverkas 
också av den vardagliga praktik som utförs i bostaden respektive bostadsom-
rådet. Här undersöker jag speciellt sådana värden och former för praktik som 
utformar boendet. 

Husumstudien 

I Husumstudien ställde sig de kommunala bostadsföretagen i Umeå, Örn-
sköldsvik, Kramfors, Timrå och Sundsvall frågan hur de skulle kunna erbju-
da ett bättre boende till sina hyresgäster. Efterfrågan på hyreslägenheter var 
vikande och det var väsentligt att utveckla utbudet av bostäder så att de mot-
svarade vad människor bedömde som viktiga egenskaper för bostaden re-
spektive bostadsområdet. Förutom att Husumstudien ingår i denna avhand-
ling så låg den till grund för forskningsrapporten Monika Brydsten och Eli-
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sabet Berglund (1996) samt ingick i författarna Gösta Weissglas, Monika 
Brydsten, Olof Stjernström och Kerstin Westin (1997) studie om sårbarhet 
och säkerhet i ett lokalsamhälle. 

Frågeställningar 
I orten Husum hade efterfrågan på lägenheter minskat samtidigt som det 
bland Husumborna sades finnas ett behov av seniorboende. Dessvärre ansågs 
läget på de rivningshotade fastigheterna inte vara lämpligt för äldre då husen 
låg utefter en brant backe. Bostadsföretaget konstaterade att hyreslägenhe-
terna inte varit tillräckligt attraktiva för Husumborna och ville därför gå vi-
dare med att inventera vad som skulle kunna vara attraktivt i ett boende och 
hur man såg på boendet i framtiden. Denna kunskap skulle ligga till grund 
för en strategi för bostadsföretagets aktiviteter framöver. För situationen i 
Husum kunde svaren ges av de husumbor som var insatta i problematiken, 
men frågeställningen hade också en mer allmängiltig relevans om vad som 
bedöms som betydelsefullt i boendet. Husumstudien tog utgångspunkt i bo-
endet som en plats bestående av en bostad, ett bostadsområde och en ort. 
Platsen analyserade utifrån frågeställningen: Vilka aktiviteter är förknippade 
med boendet? och frågeställningen: Vilka värden bedömds som viktiga i 
boendet? 

I metoder för produktutveckling används ofta intervjuer med brukare för 
att identifiera kundönskemål, vilket bland annat har tillämpats inom teknik-
området av Roland Andersson (1991) och inom samhällsvetenskapen av 
Bengt Starrin, Gerry Larsson, Lars Dahlgren och Sven Styrborn (1991). I 
Husumstudien har sådana metoder använts för att först identifiera vilka fak-
torer som är viktiga i boendet. De tillfrågade ombads beskriva vad som är 
betydelsefullt utan att några restriktioner diskuteras. Här har jag använt in-
tervjupersonernas utsagor som underlag för att kategorisera dem i relation till 
bostaden respektive bostadsområdet. För att testa faktorernas relevans för en 
större population genomfördes en postenkät, där svaren bearbetades med 
statistiska metoder, deskriptiv statistik och signifikanstest, för att samman-
ställa och avgöra de identifierade boendefaktorernas giltighet. I samband 
med postenkäten fick populationen ta ställning till ett antal livsvärden kopp-
lat till boendet. De identifierade och verifierade faktorerna grupperades med 
hjälp av en klusteranalys som syftade till att tolka vilken betydelse faktorer-
na har för hur boendet kan uppfattas. Hur intervjustudien och postenkäten 
genomfördes redovisas mer i detalj nedan.  

Intervjuer 
Inledningsvis intervjuades personer som var väl förtrogna med orten Husum 
och som var engagerade i bygden. Sådana nyckelpersoner fann vi bland före-
tagare, företrädare för den offentliga sektorn och hyresgästföreningen samt 
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aktiva inom kyrka och föreningsliv. Genom att intervjua dessa nyckelperso-
ner fick vi, förutom svar på intervjufrågorna, även allmän information om 
bygden. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av personer som bodde 
och/eller arbetade i Husum utifrån samtliga mantalsskrivna personer i 
Grundsunda församling mellan 18 år och 65 år. Avsikten med urvalet var att 
få svar med stor variation avseende män och kvinnor i olika åldrar, personer 
som bodde i hyreslägenhet och villa samt personer som dagpendlade mer än 
3 mil till Husum. Hur grupperna fördelade sig i urvalet återfinns i Tabell 2. 

Intervjupersonerna fick först ett brev som presenterade studien och däref-
ter kontaktades de med telefon för ytterligare information samt för att be-
stämma tid och plats för intervjuerna. De tillfrågade personerna informerades 
även om att intervjuerna skulle genomföras med bandspelare, vilket ingen 
motsatte sig. Intervjuförelägget behandlade ett antal förberedda teman, där 
de specifika frågorna utgjorde ett stöd för ett strukturerat samtal.39 Det cen-
trala temat rörde boendesituationen i dagsläget och i framtiden utifrån samtal 
om bostaden och bostadsområdet. Här ställdes också frågor om hur det var 
att bo i orten Husum och i regionen. Frågor om hur man önskade bo i framti-
den var mer hypotetiska till sin karaktär. Här ombads de tillfrågade att be-
skriva sitt önskade boende på kort sikt (2-3 år) och det ideala boendet på 
längre sikt.  

Intervjuerna transkriberades med ett ordbehandlingsprogram och bearbe-
tades därefter med datorprogrammet NUDIST (Non-numerical Unstructured 
Data Indexing, Search and Theorising). Bearbetningen bestod av att katego-
risera svaren efter studiens frågeställningar och olika teman som framkom-
mit i intervjuerna. De utskrivna texterna lästes, sammanfattades och tolkades 
i två omgångar. Först med huvudfrågan - Finns förutsättningar för hyreslä-
genheter i Husum? och därefter - Vilka argument anges för ett gott boende? 
Resultatet av dessa tolkningar gav underlag till bostadsföretagets beslut om 
att riva några fastigheter, vilket beskrevs i det föregående kapitlet. Intervju-
svaren låg också till grund för att identifiera de boendefaktorer som kan rela-
teras till mer allmängiltiga värden och betydelser i boendet. Dessutom gav 
analysen underlag för tolkning av Husumandans genuskontrakt, vilket också 
diskuterades i föregående kapitel. 

Av de totalt 21 intervjuade var 18 bosatta i tätorten Husum (se Tabell 2). 
Av dessa var fem personer representanter för nyckelpersoner, de övriga 13 
var representanter för ”vanliga” husumbor. Tre personer arbetade i Husum 
men var bosatta mer än tre mil från orten. 

 
 
 
 

                                                      
39 Introduktionsbrev och intervjuförelägg, se Bilaga A 
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Tabell 2 Husumstudiens intervjupersoner 

Urvalskriterium Antal personer 

Personer som var väl förtrogna med Husum 5 
Personer som bodde i Husum, varav 13 
   de som bodde i lägenhet 6 
   de som bodde i småhus 7 
Personer som arbetade i Husum och bodde mer än 3 mil från orten 3 
Totalt  21 

Intervjupersonerna var mellan 18 och 75 år och fördelade sig väl mellan de 
tre åldersgrupperna. Det var fem personer som var mellan 18 och 25 år, nio 
var mellan 26 och 50 år och sju mellan 51 och 75 år. Det var något fler män 
än kvinnor som deltog i studien, 12 gentemot 9 och den övervägande delen 
bodde i eget hus, 15 jämfört med 6 som bodde i lägenhet.  

Personal från AB ÖviksHem följde arbetet genom att vara diskussions-
partner och förmedlare av kontakter med nyckelpersoner i Husum. Resultatet 
av intervjuerna redovisades muntligt både för husumbor och för bostadsföre-
tagen och diskuterades vid flera tillfällen.40 Det gav goda möjligheter att få 
kommentarer och avväga resultatens relevans, vilket här stärker studiens 
validitet. 

Postenkät 
För att öka intervjusvarens giltighet genomfördes en postenkät som skicka-
des ut till 1500 slumpvist utvalda personer mellan 18 till 65 år som vid fråge-
tillfället var boende i sex kommuner efter norrlandskusten. Antalet utvalda 
personer baserades på invånarantalet i kommunerna, där Umeå fick 800 en-
käter, Örnsköldsvik 300 och kommunerna Härnösand, Timrå, Sollefteå och 
Kramfors fick 100 enkäter vardera.41 Utskicket genomfördes under maj må-
nad 1995 och bestod av ett introduktionsbrev där studien kortfattat beskrevs, 
ett frågeformulär och ett svarskuvert. 42 En påminnelse med ytterligare ett 
frågeformulär och svarskuvert skickades till dem som ännu inte svarat efter 
cirka två veckor. Formuläret bestod i huvudsak av bundna svarsalternativ 
och inleddes med ett antal bakgrundsfrågor om familjeförhållanden, utbild-
ning, sysselsättning, inkomst, nuvarande boende samt hur de bott tidigare i 
livet. I en separat fråga ombads de tillfrågade ge bedömningar på s.k. livs-

                                                      
40 Intervjusvaren har presenterats i Husum under ett informationsmöte med AB ÖviksHem 
områdespersonal tillsammans med den lokala hyresgästföreningen och för föreningsrådet 
“Leva och bo i Husum“. Svaren har även redovisats i AB ÖviksHems monter på de s.k. Hu-
sumdagarna och under ett informationsmöte i AB ÖviksHem regi. Till det senare mötet var 
den lokala hyresgästföreningen, föreningsrådet och övriga intresserade husumbor och närings-
idkare inbjudna. Detta förfaringssätt är ett exempel på den sociala robusthet som eftersträvas i 
den interaktiva forskningsmetoden. 
41 Adressuppgifter och upplysningar om personernas kön och ålder levererades av Dafaspar. 
42 Introduktionsbrev och frågeformulär, se Bilaga B. 
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värden. Formuläret avslutades med några frågor om betalningsvilja och ett 
antal frågor som formulerats av de ingående bostadsföretagen, vilka inte 
analyseras här. 43  

Efter en påminnelse hade 757 svar inkommit, vilket ger en svarsandel på 
50 %. Andelen svar från respektive ort skiljde sig inte nämnvärt åt utan om-
kring hälften av enkäterna återsändes ifyllda. Örnsköldsvik hade den bästa 
svarsfrekvensen med 53 %, Umeå och Kramfors 51 %. Vidare hade Härnö-
sand, Sollefteå och Timrå en svarsfrekvens på 48 %, 47 % respektive 44 %. 
En jämförelse mellan bortfallet och de besvarade enkäterna visar inga signi-
fikanta skillnader i kön och ålder 44. Populationen kan därmed betraktas som 
representativa för en vanlig grupp boende i medelstora och små kommuner i 
Sverige även om det hade varit önskvärt med högre svarsfrekvens. Nedan 
beskrivs denna population. 

Undersökningsgruppen utgjordes totalt av en fjärdedel (25 %) som var 
18-29 år, 45 % var mellan 30-49 år och 30 % var 50-65 år (se Tabell 3). 
Personer som bodde i enpersonshushåll var i minoritet (23 %), vilket innebär 
att de flesta i populationen levde i parförhållanden (77 %), varav knappt 
hälften hade barn (42 %). Delas gruppen upp i åldergrupper, så bestod ålder-
gruppen 18-29 år till större del av enpersonshushåll (37 %), mindre andel 
hade barn (25 %), förvärvsarbetade (49 %) och hade en universitets eller 
högskoleutbildning (23%). Däremot bodde en större andel i lägenhet än de 
andra åldersgrupperna (67 %). För åldersgruppen 30-49 år gällde motsatsen. 
Större andelen levde i parförhållande, hade barn, förvärvsarbetade och hade 
en universitets- eller högskoleutbildning och majoriteten (63 %) bodde i 
villa. Den äldsta åldersgruppen 50-65 år levde också i par, knappt var 4:e 
hade barn som bodde hemma, stor andel förvärvsarbetade, drygt var 5:e hade 
universitets- eller högskoleutbildning och de flesta (77 %) bodde i villa. Det 
fanns inga större skillnader mellan kvinnor och män, förutom att andelen 
förvärvsarbetande var lägre (68 % gentemot 75 %). 

Tabell 3. Personuppgifter uppdelat efter åldersgrupp och kön (%) 
Personuppgifter 18-29 30-39 40-65 Män Kvinnor Totalt 
Enpersonshushåll 37 20 17 24 23 23 
Har barn 25 76 24 43 45 42 
Förvärvsarbete 49 84 72 68 75 72 
Univ/högskoleutbildning 23 34 21 28 28 27 
Bor i lägenhet 67 37 33 44 43 46 
Totalt 25 45 30 49 51 100 

 

                                                      
43 De företagsspecifika frågorna redovisades för bostadsföretagen separat. 
44 Könsfördelning för kvinnorna var 49 % i svarspopulationen gentemot 51 % i gruppen som 
inte svarade. Medelålder för svarspopulationen var 40,5 år och 39,7 år för bortfallet. Skillna-
derna var ej signifikanta. 
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Tabell 4 visar hur personuppgifterna fördelas mellan de kommuner som in-
gick i studien. Det var en viss överrepresentation av kvinnor som hade svarat 
från Umeå (53 %). De hade också en högre andel universitets- eller högsko-
leutbildade (37 %), bodde i lägenhet (55 %) och hade fritidshus (49 %) jäm-
fört med de andra kommunerna. De som svarat från Örnsköldsvik och Här-
nösand hade likartade bakgrunder, förutom att fler kvinnor svarat i Härnö-
sand och andelen förvärvsarbetande var lägre. Timrå och Sollefteå hade en 
hög andel svar från förvärvsarbetande (78 % respektive 79 %) medan utbild-
ningsbakgrunden från universitet och högskola inte var vanlig (17 % respek-
tive 10 %). Svar från Kramfors skiljer sig från de övriga genom den lägsta 
andelen kvinnor, lägst andel med lång utbildning och låg andel som bodde i 
lägenhet. De som bodde i Sollefteå och Kramfors hade också en låg andel 
fritidsboende (35 %). 

Tabell 4. Personuppgifter fördelat mellan orterna (%) 
Personuppgifter Umeå Ö-vik Härnösand Timrå Sollefteå Kramfors 
Andel kvinnor  53 47 64 50 52 38 
Medelålder (år) 40 42 42 40 41 41 
Förvärvsarbetande  70 72 67 78 79 71 
Univ/hög utbildning  37 22 23 17 10 17 
Bor i lägenhet  55 34 36 32 35 25 
Har fritidshus  49 46 44 47 35 35  

För de tillfrågade som grupp kan man konstatera att svaren skiljer sig åt mel-
lan åldersgrupperna och till viss del mellan kommunerna. De svarspersoner 
som är yngre förvärvsarbetar eller studerar, bor i lägenhet tillsammans med 
en partner och har troligtvis inte barn. De kommer antagligen från Umeå och 
Timrå där svarspersonernas medelålder är något lägre. En annan grupp är 
yngre medelålders, som bor i småhus, i en familj och har barn. Han förvärvs-
arbetar i större utsträckning än henne och de har troligtvis en universitets- 
eller högskoleutbildning. Om de inte bor i Sollefteå eller Kramfors så har de 
ett fritidshus. En tredje grupp är äldre medelålders, som bor med make/maka 
i ett småhus utan hemmavarande barn. Han eller hon förvärvsarbetade van-
ligtvis, några har övergått till någon form av pension och de har kortare ut-
bildningstid är de övriga grupperna. De har troligtvis ett fritidshus, om de 
inte kommer från Sollefteå eller Kramfors. 

Aktiviteter i boendet 

I följande framställning beskrivs hur boendet kan uppfattades kopplat till 
aktiviteter som förknippas med bostaden respektive bostadsområdet. De 
intervjuade husumborna ombads beskriva sin bostad och omgivande miljö i 
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termer av hur den var utformad, utrustad och vilka funktioner den hade för 
hushållets aktiviteter. 

Aktiviteter kopplade till bostaden 

Generellt sett var de som bodde i villa mer nöjda med sitt boende än de som 
bodde i lägenhet. Husumborna uppskattade att husen låg lite avskilt, hade 
stora trädgårdar, utsikt över havet och närhet till skog. Villorna var oftast av 
hög standard och hade gott om utrymme. Det uppskattades speciellt av barn-
familjerna. För de äldre hushållen kunde de stora husen ses som en belast-
ning. Mycket arbete och engagemang hade lagts ned på husen och trädgår-
darna. Underhåll och skötsel av bostaden kunde vara en belastning för hus-
hållen, speciellt om det fanns flera fastigheter att sköta. De äldre hushållen 
kände också en oro för att huset skulle bli svårt att sälja och det var inte tro-
ligt att de vuxna barnen skulle kunna överta huset.  

De som bodde i hyreslägenhet sa sig också vara nöjda med sitt boende, 
även om lägenhet inte sågs som den ideala bostadsformen. I Husum betrak-
tades lägenhetsboendet som en tillfällig lösning för ensamboende, personer 
med tillfälliga jobb på fabriken och till flyktingar. De unga hushållen plane-
rade att flytta till ett hus senare i livet, medan de äldre hushållen gärna berät-
tade om de hus de bott i tidigare i livet. Även om lägenheterna ansågs vara 
av god standard och välplanerade, så relaterades attityderna kring lägenhets-
boendet till ett mer idealiserat villaboende. Exempelvis så uppskattades ett 
område med marknära lägenheter högt, vilket en ung kvinna bedömde som 
att: Det nästan är som att bo i villa. 

De dagliga aktiviteterna som umgänge, matlagning, barnomsorg, tvätt, 
vila, sömn och fritidssysslor dominerade de aktiviteter som pågick i bostaden 
under vardagen. De flesta ansåg att bostaden var praktisk och fungerade bra 
för vardagssysslorna. Det fanns ju naturligtvis irritationsmoment, där tvätt-
stugan i flerbostadshusen var det tydligaste exemplet. Det var svårt att hålla 
ordning, bokningsschemat passade inte, tiderna respekterades inte, det tvät-
tades på nätterna, informationen var otillräcklig och de som bodde nära tvätt-
stugan blev störda. 

På fritiden, under helger och kvällar, ägnades mycket tid åt vardagssysslor 
och underhåll av bostaden men även skötsel av fordon och annan utrustning. 
Männen som bodde i villa hade ofta ett rum inrett för sina sysslor, såsom 
garage, träningslokal, snickeri, osv. Kvinnorna ägnade sig åt fritidsaktiviteter 
som inte krävde speciella utrymmen, såsom att handarbeta och läsa. Undan-
taget var vävning. De kvinnor som hade stora utrymmen hade avsatt ett rum 
för vävstolen. Matlagning och bakning var viktiga aktiviteter för kvinnorna i 
Husum. Det var självklart att man skulle kunna bjuda på eget bakverk när 
man umgicks med vänner.  
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Många hade renoverat och byggt till det egna huset när familjen vuxit. De 
flesta skötte och underhöll sina villor själva. Även om husen var stora och 
underhållskrävande uppfattades inte boendekostnaderna som höga. Däremot 
ansåg de som bodde i lägenhet att kostnaden för lägenheten var hög.   

Både män och kvinnor i småhusen ägnade sig åt trädgården. Trädgårdsar-
bete var också ett gemensamt samtalsämne med grannar och andra husum-
bor. Flerfamiljshusens motsvarighet till trädgård var uteplatserna på gården 
och balkongerna. Den gemensamma gården var dock en källa till konflikter 
mellan grannarna. Det gavs exempel på intressemotsättningar mellan de som 
förespråkade blomlådor, bollekar respektive biltrafik.  

På frågan om vad ett hem innebar svarade en husumbo: “Ja, det är mycket 
det, det är ju stort sett hela livet, allt annat är utanför. Hemmet är något som 
ska vara centralpunkten i livet.“ Andra vanliga begrepp var att känna trygg-
het, ha rum för alla grejor, dona för sig själv, familjen och barnen och att 
umgås med vänner. Hem förknippades mer med det egna huset än med en 
hyreslägenhet, som betraktades som ett tillfälligt boende i väntan på det egna 
huset eller som reträtt efter att man flyttat från ett villaboende. För många 
intervjuade hade sommarstugan en central roll. Sommarstugan ersatte eller 
kompletterade den permanenta bostaden så att ”hemmet” förflyttades sä-
songvis. Under somrarna bodde man i fritidshuset och vintertid i permanent-
bostaden. Hushåll som inte var så rotade i villaboendet såg en hyreslägenhet 
i kombination med sommarstugan som ett bra alternativ. Det gällde även för 
hushåll som hade en mycket aktiv fritid och lågt intresse att underhålla fas-
tigheter. 

Aktiviteter kopplade till bostadsområdet 

De som bodde i bostadsområdet Solbacken, i Husums utkant, var mest nöjda 
med sitt boende.45 Det var främst miljön kring bostaden som man uppskatta-
de. Lägenheterna låg så att man varken såg, hörde eller kände lukten av fa-
briken, förutom vid ogynnsam vindriktning. Av dem som bodde i flerbo-
stadshusområdet “Torget“, som låg i nära anslutning till fabriken, fick vi 
motsatta åsikter. Här var man direkt missnöjd med utemiljön, speciellt det 
ständiga bullret från fabriken. Det var också brister med lägenheterna. De 
var lyhörda och dragiga, hallarna var trånga och svåra att möblera. Det var 
också svårt att få tillgång till förråd. 

Det var inte så vanligt att de intervjuade kunde beskriva vilka aktiviteter 
som var relaterade till bostadsområdet. Men i beskrivningarna berättas att 
grannar träffades spontant och man småpratade om gemensamma angelä-
genheter. Många beklagade att kontakten med grannar och andra husumbor 

                                                      
45 Ett område med marknära flerbostadshus som byggdes på 1970-talet och ägs av AB Övik-
sHem, se karta 1. 
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var sämre idag jämfört med hur det var förr, ändå betraktades de sociala 
nätverken som en viktig resurs för tjänster och gentjänster. De som bodde i 
flerbostadshusområden var mer konkreta. De diskuterade biltrafik, skydd av 
ägodelar samt ordningsfrågor för gemensamma lokaler och gårdar. 

Under samtalen med husumborna ombads de markera på en karta det om-
råde som de uppfattade som sitt grannskap samt beskriva de aktiviteter som 
de utförde där. Grannskapet definierades som det område kring bostaden där 
man ”kände sig som hemma”. På Figur 4 har de olika grannskapen samman-
ställts. Där visas områden som endast är en snäv avgränsning runt en gårds-
grupp till att innefatta hela orten. Grannskapets utformning var starkt för-
knippat med olika bostadstyper. För de som bodde i lägenhet sammanföll 
grannskapet med bostadsområdets utformning, medan de som bodde i villor 
inte i större utsträckning använde näraliggande vägar, skogspartier och vat-
ten som fysisk avgränsning.  

Andra sätt att markera grannskapens utbredning var att ringa in de sociala 
kontakterna. Generellt sett var de intervjuade husumborna starkt förankrade i 
bygden, antingen genom att vara födda där eller inflyttade. Familjer med 
småbarn hade ett mer intensivt umgänge med de grannar som bodde nära, 
medan äldre familjer umgicks oftare med bekanta som bodde utspritt i orten. 
De personer som inte hade rötter i bygden bodde i Husum för att de arbetade 
där. De hade ofta ett socialt nätverk som var mer utspritt och sträckte sig runt 
om i regionen. Många vittnade om att gemenskapen mellan husumborna var 
bättre förr. För att främja känslan av samhörighet arrangerades aktiviteter 
kring Första maj och på de så kallade Husumdagarna samt surströmmings-
fester på höstarna. I svaren kunde också vissa olikheter mellan män och 
kvinnor skönjas. Männen markerade gärna området med hjälp av fysiska och 
synliga markeringar, som tomtgränser och kvarter. Kvinnorna omgärdade ett 
större grannskap som innefattade de sociala kontakter man hade. Exempelvis 
så ringade en kvinna med politiska uppdrag in hela orten och motiverade det 
med att hon kände ett ansvar för hela bygden.   

Under intervjuerna fick husumborna markera vilka områden som var bra 
respektive mindre bra att bo i. Många betraktade de områden som låg nära 
fabriken som mindre bra eller dåliga. Det var framför allt buller, eventuellt 
nedfall från fabriken samt den tunga trafiken till och från fabriken som för-
sämrade miljön. Attityderna till villaområdena var i huvudsak positiva. Vissa 
grupper tyckte att småhusområden inte var tilltalande, utan föredrog ett gle-
sare boende utanför tätorten. Flerbostadshusområdena i Husum bedömdes 
inte som attraktiva områden av de tillfrågade. De fick antingen neutrala eller 
något positiva bedömningar, speciellt området Solbacken. Det berodde 
främst på att området låg långt från fabriken. Det var endast den karaktäris-
tiska lukten som svepte över området. Dessa bedömningar låg bland annat 
till grund för bostadsföretaget Övikshem att ompröva sitt beslut att riva hu-
sen på Solbacken och i stället riva fastigheter som låg nära fabriken. 
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Figur 4. Intervjupersonernas uppfattningar av sina grannskap. 

I allmänhet var de intervjuade husumborna nöjda med att bo i Husum, men 
skulle ändå kunna tänkta sig något annat i framtiden. Antingen kunde de 
tänka sig byta bostad i Husum eller flytta till någon annan plats. De unga 
husumborna hade inte så stark känsla för själva orten Husum, utan de kunde 
mycket väl tänka sig att flytta till andra orter eller bosätta sig utanför samhäl-
let. Man var mycket medveten om att Husum inte gav tillräckliga möjlighe-
ter till försörjning eller utbildning. Alternativet var för många att arbeta eller 
studera i Umeå och Örnsköldsvik och bo kvar i Husum. Ungdomar som fö-
redrog att bo i Husum stävade efter en god miljö för en framtida familj. För 
dem var den högsta önskan att överta en gård eller ett äldre hus. Ett annat 
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högt värderat alternativ var att bo i ett småhus i Husum. Då var det närheten 
till skola och fritidsanläggningar samt goda sociala kontakter som var attrak-
tivt, speciellt för unga familjer med barn. Marknära lägenheter, var ytterliga-
re ett eftertraktat alternativ för hushåll.   

De äldre hushållen hade olika inställningar till sitt framtida boende. I Hu-
sum fanns ett sjukhem och ett antal pensionärsbostäder, där tänkte sig de 
genuina husumborna bo de sista åren av sitt liv. Tills dess, föredrog de att bo 
kvar i sitt hus. En annan inställning var att bo i en lägenhet eller någon form 
av seniorboende när skötseln av villan blivit betungande. Den åsikten fanns 
främst bland personer som förvärvsarbetade, var engagerade i lokalsamhället 
och som vistades långa perioder i sin sommarstuga. De personer som pend-
lade till Husum hade av olika anledningar valt att inte bo där. På frågan om 
de i framtiden tänkt flytta till Husum, så fanns inte något intresse för det. De 
skulle endast överväga en flyttning om förutsättningarna för pendling för-
sämrades. 

Det är rimligt att anta att småhusboendet fortsättningsvis kommer att re-
presentera idealbilden av ett boende i Husum. Det sammanfaller med bruk-
samhällets genuskontrakt där praktiken i boendet understödjer produktions-
processen i bruket eller industrin. Det uttrycks bland annat i den ”husuman-
da” som de intervjuade ofta återkom till. Aktiviteter knutna till huset var 
också ett betydelsefullt gemensamt projekt för makarna. Att bo i en hyreslä-
genhet betraktades som ett sämre alternativ jämfört med att bo i småhus. 
Undantag gjordes för ungdomar och hushåll som hade sommarstuga eller 
andra tidskrävande fritidsaktiviteter.  

Värden i boendet 

I det föregående avsnittet beskrevs den praktik, i form av aktiviteter i bosta-
den respektive grannskapet och orten, som invånarna i Husum förknippade 
med sitt boende. I detta avsnitt beskrivs hur boende kan utformas på olika 
sätt beroende på vad människor uppfattar som viktigt. Först identifieras vad 
de intervjuade husumborna bedömde som betydelsefullt för bostaden respek-
tive bostadsområdet. Därefter undersöks om dessa argument kan betraktas 
som mer allmängiltiga, utifrån en postenkät som sändes till ett urval av invå-
nare i kommunerna Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand 
och Timrå. Därefter förs en diskussion om hur de identifierade argumenten i 
boendet kan relateras till mer grundläggande värden i människors liv.  

Värden kopplade till bostaden och bostadsområdet 
För att undersöka vad som värderas högt i boendet ombads intervjupersoner-
na i Husum att beskriva den nuvarande bostaden och bostadsområdet. De 
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fick med egna ord beskriva hur bostaden var utformad och utrustad, samt 
vad som var bra respektive dåligt. Det fördes ett motsvarande samtal om 
bostadsområdet. I Tabell 5 sammanställs de argument som var vanligt före-
kommande i intervjupersonernas beskrivningar.46 47 

En slumpvist utvald population, som beskrivits tidigare, fick i en posten-
kät ta ställning till intervjustudiens förslag på argument. De tillfrågade fick 
bedöma varje argument på en skala mellan 1, som var mycket liten vikt till 
10, som var mycket stor vikt (se Bilaga B). Den tillfrågade gruppen hade 
överlag positiva bedömningar av de föreslagna argumenten, där argument 
knutna till bostaden fick ett medelvärde på 7,4 och argument knutna till bo-
stadsområdet 6,0 (se Tabell 6). 

Tabell 5. Argument för bostaden respektive bostadsområden 
Bostaden Bostadsområdet 
Att få göra som man vill Att bostaden ligger avskilt 
Att inte störa andra Att bo centralt 
Att få vara i fred Att känna sina grannar 
Att få lugn och ro Att få känna samhörighet med sina grannar 
En bra standard Nära till arbete eller studier 
Att bostaden är praktisk Nära till service 
Ha gott om utrymme Nära till kultur- och fritidsaktiviteter 
Nära till grönska och natur Att bo bland dem som har lika värderingar 
Att själv få bygga och underhålla Goda kommunikationer 
Att själv få inreda och göra  
hemtrevligt 

Att ha ordning och reda 

Att själv få bestämma Att tillsammans med andra kunna påverka 

Samtliga argument bedöms förhållandevis högt, där endast två har en medel-
vikt som understiger 5. De sju högst värderade argumenten är relaterade till 
bostaden, vilket ytterligare åskådliggör hur bedömningarna över bostadens 
egenskaper dominerar över bostadsområdet i detta material. Att själv få inre-
da och göra hemtrevligt, Att få göra som man vill och Att själv få bestämma 
var tre av de högst värderade. Dessa argument tolkar jag som att det bedöms 
viktigt att vara aktiv i sitt boende. Det kan gälla allt från att arrangera och 
ordna i bostaden, så att man trivs och känner sig hemma, till att ha kontroll 
och inflytande över sin vardag. Det högst värderade argumentet – Att bosta-
den är praktisk, var direkt relaterat till bostaden som byggnad. Nära till 

                                                      
46 Undersökningens resultat finns också redovisad i rapporten Brydsten och Berglund (1996a).  
47 Thomas Niedomysl (2006) menar att människor attraheras av platsers attribut, medan jag 
menar att människor attraheras av platser utifrån olika preferenser (här uttryckta som argu-
ment). Denna skillnad anser jag inte vara avgörande. Det intressanta är att Niedomysl attribut 
liknar till viss del argumenten i denna studie. I Niedomylsl studie är attributen koppade till 
bostadsområden och orter medan argumenten i min studie utgörs av människors uppfattning 
av en bostad eller bostadsområde. 
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grönska och natur var också ett argument som var knuten till bostaden, men 
var också beroende av omgivningen och bostadens läge. Några av de argu-
ment som bedömdes minst viktiga var Att bostaden ligger avskiljt, Att bo 
bland dem som har lika värderingar, Att bo centralt och Att själv få inreda 
och underhålla.  

Tabell 6. Bedömning av argument för bostaden och bostadsområdet.1 
Argument för bostaden Bedömning Spridning 
Att själv få inreda och göra hemtrevligt 8,3 2,2  
Nära till grönska och natur 8,2 2,3  
Att bostaden är praktisk 8,2 2,0  
Att få göra som man vill 8,2 2,4  
Att själv få bestämma  8,1 2,3  
Ha gott om utrymme 7,6 2,3  
En bra standard 7,6 2,3  
Att få lugn och ro 7,3 2,5  
Att inte störa andra 6,3 2,9 
Att få vara i fred 5,8 2,8  
Att själv få bygga och underhålla 5,7 3,1  
Genomsnittlig bedömning 7,4  
 
Argument för bostaden Bedömning Spridning 
Att ha ordning och reda 7,3 2,4  
Goda kommunikationer 6,9 2,8  
Nära till service 6,9 2,4  
Nära till arbete/studier 6,8 2,6  
Att tillsammans med andra kunna påverka 5,8 2,9  
Nära till kultur- och fritidsaktiviteter 5,8 2,7  
Att känna till sina grannar 5,8 2,8  
Att känna samhörighet med sina grannar 5,7 2,8  
Att bo centralt 5,5 3,0  
Att bo bland dem som har lika värderingar 4,6 2,9  
Att bostaden ligger avskilt 4,4 2,9  
Genomsnittlig bedömning 6,0  
1 Bedömningarna uttryckt som medelvärden där 1=mycket liten vikt och 10=mycket stor vikt. 

I allmänhet hade populationen likartade bedömningar, vilket spridningen i 
standardavståndet visar. Det tycks råda en viss enighet om att bostaden ska 
vara praktisk, där spridningen var minst (std = 2,0), medan Att själv få bygga 
och underhålla hade den största spridningen i bedömningarna (std = 3,1). 
Viktiga argument för bostadsområdet var Att ha ordning och reda (7,3), 
Goda kommunikationer (6,9), Nära till service (6,9) och Nära till arbe-
te/studier (6,8). De tillfrågade var mest eniga om bedömningarna Att ha ord-
ning och reda samt Att ha nära till service (std = 2,4 för båda argumenten). 
Störst oenighet bland bedömningarna var om bostadsområdet skulle ligga 
centralt eller avskilt (std = 3,0 respektive 2,9). Antingen föredrar man att bo 
nära utbudet av service och arbetsplatser eller så vill man bo avskilt. 
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Bland svaren kan olika åsiktsriktningar döljas. Genom att dela upp bedöm-
ningar efter de tillfrågades ålder, kön och bostadstyp, kan sådana skillnader 
skönjas. 

Argumenten uppdelade efter åldersgrupp och kön  

I Tabell 7 presenteras medelvärden för bedömningarna uppdelade mellan 
olika åldersgrupper samt mellan män och kvinnor. Värdena skiljer inte så 
mycket mellan vare sig ålder eller kön, vilket visar på en stor överensstäm-
melse inom populationen, men det finns vissa skillnader.  

Tabell 7.  Argument uppdelat på åldersgrupp och kön1. 
Argumenten för bostaden 18-29 30-39 40-65 Män Kvinnor 
Att själv få inreda och göra hemtrevligt (**)2 8,2 8,4 8,2  7,9  8,6 
Nära till grönska och natur (*)(**) 7,7 8,4 8,2  7,9  8,3 
Att bostaden är praktisk (*)(**) 7,8 8,2 8,4  8,0  8,4 
Att få göra som man vill (**) 8,0 8,3 8,0  8,0  8,3 
Att själv få bestämma (**) 8,0 8,3 7,9  7,8  8,4 
Ha gott om utrymme 7,5 7,6 7,7  7,5  7,6 
En bra standard (*) 7,5 7,5 8,0  7,4  7,8 
Att få lugn och ro 7,1 7,3 7,2  7,2  7,3 
Att inte störa andra (**) 6,3 6,3 6,0  6,1  6,4 
Att få vara i fred (**) 6,9 6,7 6,8  6,7  6,9 
Att själv få bygga och underhålla (*)(**) 4,9 5,9 5,9  6,0  5,2 
Genomsnittlig bedömning 7,3 7,5 7,5  7,4  7,6 
 
Argumenten för bostadsområdet 18-29 30-39 40-65 Män Kvinnor 
Att ha ordning och reda (*)(**) 7,0 7,2 7,6  7,1  7,4 
Goda kommunikationer (**) 7,1 6,8 7,0  6,5  7,2 
Nära till service (**) 7,0 6,9 7,0  6,7  7,1 
Nära till arbete/studier 7,1 6,8 6,8  6,8  6,9 
Att tillsammans med andra kunna påverka (**) 6,0 5,6 5,7  5,6  5,9 
Nära till kultur- och fritidsaktiviteter 6,2 5,7 5,8  5,8  5,9 
Att känna till sina grannar (*)(**) 5,8 6,0 5,5  5,9  5,7 
Att känna samhörighet med sina grannar (*)(**) 5,4 5,7 6,0  5,8  5,6 
Att bo centralt (*)(**) 6,1 5,0 5,7  5,3  5,6 
Att bo bland dem som har lika värderingar(*)(**) 4,3 4,4 5,1 4,7 4,5 
Att bostaden ligger avskilt (*)(**) 4,0 4,7 4,0  4,5  4,1 
Genomsnittlig bedömning 6,0 5,9 6,0  5,9  6,0 
1 Bedömningarna uttryckt som medelvärden där 1=mycket liten vikt och 10=mycket stor vikt. 
2Signifikanta skillnader p<0,05 mellan åldersgrupperna (*) respektive kön (**), där det parti-
ella bortfallet för analyserna varierar mellan omkring n=550 och n=590. 

Den yngre gruppen värderade Att själv inreda och göra hemtrevligt som det 
viktigaste argumentet för bostaden. Därefter bedömdes Att få göra som man 
vill och Att själv få bestämma som betydelsefulla egenskaper. Att själv få 
bygga och underhålla föredrogs inte i samma utsträckning som för de andra 
grupperna. De yngre värderade också en god tillgänglighet till andra funk-
tioner i boendet som Goda kommunikationer, Nära till arbete/studier och 
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Nära till service. Att bo centralt gav de yngre ett högre värde än de övriga 
grupperna medan Att bostaden ligger avskilt fick den lägsta bedömningen. 
De yngre värderade bostadens egenskaper i genomsnitt till 7,3. Det var något 
lägre än för de andra åldersgrupperna, vilket var mest tydligt för de argument 
som hade signifikant lägre bedömningar. Att själv få bygga och underhålla 
och Nära till grönska och natur var sådana argument som de yngre värdera-
de lägre än de andra grupperna. De yngres bedömning av bostadsområdet 
överensstämde mer med de andra grupperna förutom att de föredrog att bo 
centralt i större utsträckning än de övriga grupperna. 

Gruppen yngre medelålders gav argumenten Nära till grönska och natur 
och Att själv inreda och göra hemtrevligt de högsta bedömningarna. Därefter 
följde Att få göra som man vill, Att själv få bestämma och Att bostaden är 
praktisk. För bostadsområdet var det viktigast Att ha ordning och reda, men 
även att ha Nära till arbete/studier. Mellangruppen bedömde, till skillnad 
från de yngre, att bostaden skulle ligga avskilt framför ett centralt läge. De 
värderade också bostadens egenskaper högre än bostadsområdets. Signifi-
kanta skillnader för denna grupp var att de föredrog närhet till grönska och 
natur, ett avskilt läge och att känna sina grannar i större utsträckning än de 
andra grupperna.   

Gruppen äldre medelålders gav argumenten Att bostaden är praktisk och 
En bra standard signifikant högre bedömning än de andra grupperna. De 
öviga argumenten värderades på motsvarande sätt som gruppen yngre me-
delålders. De äldre utmärkte sig från de övriga genom att de ansåg det vikti-
gare Att ha ordning och reda, Att känna samhörighet med sina grannar och 
Att bo bland dem som har lika värderingar än de övriga grupperna. Dessa 
argument fick signifikant högre bedömningar. 

Kvinnorna hade signifikant högre värden för argumenten Att själv inreda 
och göra hemtrevligt, Nära till grönska och natur, Att bostaden är praktisk, 
Att få göra som man vill och Att själv få bestämma än männen. För bostads-
området bedömde kvinnorna argumenten Att ha ordning och reda, Goda 
kommunikationer, Nära till service samt Att tillsammans med andra kunna 
påverka  signifikant högre än männen. Männen bedömde däremot Att själv 
bygga och underhålla högre än kvinnorna. De bedömde också argumenten 
som rörde bostadsområdets läge och relation till omgivningen högre än 
kvinnorna. Argumenten Att känna till sina grannar, Att känna samhörighet 
med sina grannar, Att bo bland dem som har lika värderingar samt Att bosta-
den ligger avskilt fick signifikant högre bedömningar av männen. För den 
sammantagna bedömningen av argument för bostadens gav kvinnorna något 
högre värde än männen (7,6 respektive 7,4), medan argument för bostadsom-
rådet bedömdes likvärdigt (6,0 respektive 5,9). 
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Argument och bostadstyp.  

Av samtliga tillfrågade bodde över hälften (63 %) i småhus och 35 % i fler-
bostadshus (2 % hade inte besvarat frågan). Det var tänkbart att de personer 
som bodde i småhus eller i flerbostadshus skulle skilja sig åt med avseende 
på socioekonomisk bakgrund och familjesituation. För att studera om de som 
bor i småhus (villa, radhus och parhus) eller flerbostadshus (hyres- och bo-
stadsrättslägenhet) skiljer sig åt görs en uppdelning av populationens person-
egenskaper enligt Tabell 1 i Bilaga C. 

De personer som bodde i småhus var vanligtvis äldre. Medelåldern för 
dem som bodde i småhus var 43 år och 5,4 år äldre än för dem som bodde i 
lägenhet. De bodde i en familj med hemmavarande barn i större utsträckning 
än de som bodde i flerbostadshus. En större andel förvärvsarbetade och de 
hade också drygt 8 000 kr mer i hushållsinkomst i månaden. Bostaden var 
ägd och huset vanligtvis beläget i ett småhusområde, mindre än en tredjedel 
deltog aktivt i en boförening, 48 procent hade tillgång till sommarstuga eller 
fritidshus. Kostnaden för boendet var i medeltal drygt 4 700 kr i månaden. 

De personer som deltog i studien och bodde i flerbostadshus var oftast 
yngre. Det var lika vanligt att bo ensam som att bo i en familj, men färre 
hade barn. En större andel hade universitets- och högskoleutbildning, något 
färre förvärvsarbetade, men betydligt fler studerade (20 % jämfört med 7 %) 
och hushållsinkomsten var lägre än för dem som bodde i småhus. En majori-
tet hyrde sin bostad och deltog i någon form av boendeförening. Bostaden 
kostade i genomsnitt knappt 4 000 i månaden. Det var lika vanligt att huset 
låg i ett flerbostadshusområde som i ett område med blandad bebyggelse och 
41 procent hade tillgång till sommarstuga eller fritidshus. De som bodde i 
småhus eller flerbostadshus kunde betraktas som två separata grupper då 
skillnaden bland bakgrundsegenskaperna var signifikant stora, förutom för-
delningen mellan kvinnor och män samt om man hade tillgång till sommar-
stuga eller ej.  

De positiva skillnaderna, som anges i Tabell 8, visar argument som de 
som bodde i småhus har bedömt högre än de som bodde i flerbostadshus och 
de negativa värdena visar argument som boende i flerbostadshus bedömde 
som mer betydelsefulla än boende i småhus. De som bodde i småhus gav 
argument knutna till bostaden i genomsnitt högre bedömning (7,7) än de som 
bodde i flerbostadshus (7,0). Det var endast för argumentet Att få lugn och ro 
som de som bodde i flerbostadshus gav högre bedömning, dock inte signifi-
kant. De som bodde i småhus värderade följande argument högre än de som 
bodde i flerbostadshus: Att själv få bygga och underhålla, Att få göra som 
man vill, Att själv få bestämma, Att själv få inreda och göra hemtrevligt, 
Nära till grönska och natur och Ha gott om utrymme. 
Argument för bostadsområdet värderas av dem som bodde i flerbostadshus 
något högre än vad de småhusboende gjorde (6,0 gentemot 5,9). Bostadens 
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läge bedömdes också mer positivt, speciellt Att bo centralt, men även Nära 
till arbete/studier, Goda kommunikationer, Nära till service och Nära till 
kultur- och fritidsaktiviteter. Mer betydelsefullt för dem som bodde i småhus 
var istället Att bostaden ligger avskilt, Att känna till sina grannar, Att känna 
samhörighet med sina grannar och Att bo bland dem som har lika värde-
ringar. 

Tabell 8. De boende i småhus och flerbostadshus bedömning av argument.1 
Argument för bostaden Småhus  Flerbostadshus Skillnader 
Att själv få inreda och göra hemtrevligt 8,6 7,8 0,8*2 

Nära till grönska och natur 8,4 7,7 0,7* 
Att bostaden är praktisk 8,2 8,0 0,2 
Att få göra som man vill 8,6 7,4 1,2* 
Att själv få bestämma  8,5 7,5 1,0* 
Ha gott om utrymme 7,8 7,3 0,5* 
En bra standard 7,6 7,6 0,0* 
Att få lugn och ro 7,2 7,4 -0,2 
Att inte störa andra 6,3 6,2 0,1 
Att få vara i fred 6,9 6,9 0,0 
Att själv få bygga och underhålla 6,7 3,7 3,0* 
Genomsnittlig bedömning  7,7 7,0 
 
Argument för bostadsområdet Småhus  Flerbostadshus Skillnader 
Att ha ordning och reda 7,3 7,3 0,0 
Goda kommunikationer 6,7 7,4 -0,7* 
Nära till service 6,7 7,2 -0,5* 
Nära till arbete/studier 6,6 7,4 -0,8* 
Att tillsammans med andra kunna påverka 5,8 5,8 0,0 
Nära till kultur- och fritidsaktiviteter 5,7 6,1 -0,4* 
Att känna till sina grannar 6,1 5,2 0,9* 
Att känna samhörighet med sina grannar 5,9 5,3 0,6* 
Att bo centralt 5,0 6,2 -1,2* 
Att bo bland dem som har lika värderingar 4,7 4,2 0,5* 
Att bostaden ligger avskilt 4,8 3,6 1,2* 
Genomsnittlig bedömning 5,8 6,0 
1 Bedömningarna uttryckt som medelvärden där 1=mycket liten vikt och 10=mycket stor vikt. 
2Signifikanta skillnader p<0,05 mellan boendeformer (*), där det partiella bortfallet för analy-
serna varierar mellan omkring n=550 och n=590. 

Värden i boendet relaterat till värden i livet 
Resultatet ovan visar en stor överensstämmelse bland de tillfrågade om vilka 
argument de uppfattade som viktiga i boendet. Argument kopplade till bo-
staden tycks vara av större vikt än till bostadsområdet. I bostaden utförs per-
sonernas privata projekt, det ska också vara praktiskt och funktionellt samt 
ge ro och återhämtning. Bostadsområdet är  betydelsefullt som omgivande 
miljö till bostaden, men också för att där uppfylls vissa vardagliga funktio-
ner. I detta avsnitt ska analysen fördjupas genom att gruppera argumenten 
för att undersöka om de kan relateras till mer grundläggande psykologiska 
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värden, s.k. livsvärden. En klusteranalys grupperade postenkätens bedöm-
ningar av argument i sex grupper (se Tabell 9). 48 

Tabell 9. Statistisk gruppering av argumenten. 
Argument relaterade till bostaden eller till bostadsområdet1 

 
Grupp 1 – boendet som eget projekt (8,2)2 

Att få göra som man vill Bostad  
Att själv få bestämma  Bostad  
Nära till grönska och natur Bostad  
Att själv få inreda och göra hemtrevligt Bostad  
 
Grupp 2 - en funktionell bostad (7,7) 
En bra standard Bostad  
Att bostaden är praktisk  Bostad  
Ha gott om utrymme Bostad  
Att ha ordning och reda Bostadsområde  
 
Grupp 3 - ett funktionellt området (6,5) 
Nära till arbete/studier Bostadsområde  
Nära till service Bostadsområde  
Goda kommunikationer Bostadsområde  
Att bo centralt Bostadsområde  
 
Grupp 4 - boendet som refug (6,4) 
Att få vara i fred Bostad  
Att få lugn och ro Bostad  
Att inte störa andra Bostad  
 
Grupp 5 – boendet som social arena (5,5) 
Att känna sina grannar Bostadsområde  
Att känna samhörighet med sina grannar Bostadsområde  
Nära till kultur- och fritidsaktiviteter Bostadsområde  
Att tillsammans med andra kunna påverka Bostadsområde  
Att bo bland dem som har lika värderingar Bostadsområde  
 
Grupp 6 - boendet som livsrum (5,0) 
Att bostaden ligger avskilt Bostadsområde  
Att själv få bygga och underhålla Bostad  
1Argumentens kopplingar till bostaden eller bostadsområdet enligt intervjuerna 
2 Medelvärdet för svarspersonernas bedömningar av argumenten   

Argumenten grupperade sig i sex grupper. Argument som förknippades med 
bostaden respektive bostadsområdet var helt åtskilda, med undantag från två 
grupper49. Grupp 1 bestod av argument som kan relateras till boendets bety-
delse som projekt där bostaden stod i fokus. Att få göra som man vill, Att 

                                                      
48 Wards metod i statistikprogrammet SPSS (2004), se även Rogerson (2001). 
49 I grupp 2 hade en bostadsområdesfaktor sorterats in bland andra bostadsfaktorer, vilket 
kunde vara rimligt eftersom Att ha ordning och reda i stor utsträckning skulle kunna förknip-
pas med bostaden. Grupp 6 bestod både av en faktor för bostaden samt en för bostadsområdet. 
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själv få bestämma och Att själv få inreda och göra hemtrevligt tyder på att i 
boendet förväntas man kunna få möjlighet att förverkliga några av sina am-
bitioner. Även Nära till grönska och natur kan sägas innehålla en strävan 
efter personligt utrymme. Denna grupp kan benämnas boendet som eget 
projekt, vilket värderades högt av svarspersonerna med ett medelvärde på 
8,2. 

Att boendet skall vara praktiskt och underlätta vardagen i relation till bo-
staden men också till bostadsområdet framkom tydligt. Den andra gruppen 
som benämns för en funktionell bostad fick det näst högsta genomsnittliga 
medelvärdet på 7,7. De argument som grupperades var: En bra standard, Att 
bostaden är praktisk, Ha gott om utrymme och Att ha ordning och reda. Den 
tredje gruppen som benämndes ett funktionellt område hade något lägre 
medelvärde på 6,5. Här grupperades argumenten Nära till arbete/studier, 
Nära till service, Goda kommunikationer och Att bo centralt in.  

Grupp 4 representerade betydelsen av boendet som refug. Argumenten 
innehöll alla en dimension som visade på bostaden som en privat avskiljd 
plats, nämligen Att få vara i fred, Att få lugn och ro och Att inte störa andra. 
Det genomsnittliga värdet uppgick till 6,4.  

Faktorer i grupp 5 var alla förknippade med bostadsområdet och hade en 
direkt eller indirekt koppling till andra människor, vilket visade på en social 
dimension i boendet. Faktorerna Att känna sina grannar, Att känna samhö-
righet med sina grannar, Nära till kultur- och fritidsaktiviteter, Att tillsam-
mans med andra kunna påverka och Att bo bland dem som har lika värde-
ringar grupperades tillsammans. Här benämndes denna grupp för boendet 
som social arena där den genomsnittliga bedömningen endast uppgick till 
5,5. 

Grupp 6 bestod endast av två argument som relaterade både till bostaden 
och bostadsområdet. Innebörden var svår att tolka entydigt, men argument 
som Att bostaden ligger avskilt och Att själv få bygga och underhålla kan 
visa på hur boendet förknippades med en strävan efter frihet att rå över sin 
situation. Det kanske kan vara ett uttryck för boendet som livsrum. De två 
argumenten hade det  lägsta genomsnittliga värdet på 5,0. 

Ovan har jag diskuterat vilken betydelse människor lägger i innebörden 
av ett boende. Frågan är i vilket utsträckning valet av boende inverkar på 
människors välbefinnande. Begreppet livsvärden uttrycker sådana värden 
som anses påverka människors preferenser och handlingar, (se även kapitlet 
”Aktiviteter och värden som boendet”). I postenkäten ombads svarsperso-
nerna bedöma ett antal livsvärden som redovisas uppdelat efter ålder och kön 
respektive efter om de bodde i småhus eller flerbostadshus.  

Det högst värderade livsvärdet för hela populationen var Att vara fysiskt 
och psykiskt frisk, vilket är ett vanligt resultat. Här värderas det till 9,7 och 
den höga bedömningen gällde oavsett åldersgrupp eller kön (se Tabell 10). 
Att känna trygghet och säkerhet var det näst högst värderade livsvärdet och 
Att leva i en fredlig värld det tredje viktigaste. Totalt sett hade alla ingående 
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livsvärden fått höga bedömningar, förutom Att ha framgång och Ett bekvämt 
liv. Dessa två livsvärden ansågs inte vara speciellt eftersträvansvärda i jäm-
förelse med övriga livsvärden.  

Tabell 10. Genomsnittliga bedömningar av livsvärden uppdelat  efter åldersgrupp 
och kön.1 
Livsvärden 18-29 30-39 40-65 Män Kvinnor Totalt 
Att vara fysiskt och psykiskt frisk 9,6 9,7 9,8 9,7 9,7 9,7 
Att känna trygghet och säkerhet 9,1 9,4 9,5 9,3 9,4 9,4 
Att leva i en fredlig värld (*)(**)2 9,0 9,2 9,4 9,0 9,4 9,2 
Att ha en ren miljö (*)(**) 8,4 8,3 8,8 8,3 8,7 8,5 
Att ha en intim och varaktig relation 8,6 8,9 8,6 8,7 8,8 8,7 
Att uppleva vänskap och  
närhet till andra (**) 8,8 8,4 8,4 8,1 8,8 8,5 
Att det finns en social rättvisa (*)(**) 8,1 8,1 8,6 8,0 8,4 8,2 
Att ha valfrihet och själv  
kunna bestämma (**) 8,2 8,2 8,2 8,0 8,3 8,2 
Att ha en god ekonomi 7,9 8,0 8,3 8,1 8,0 8,1 
Att leva ett stimulerande liv 8,1 7,8 7,9 7,8 8,0 7,9 
Att få uppskattning och vara omtyckt  7,9 7,5 7,5 7,4 7,8 7,6 
Att ha inflytande och kunna påverka 7,3 7,3 7,1 7,1 7,3 7,3 
Ett bekvämt liv 6,7 6,8 6,6 6,6 6,8 6,7 
Att ha framgång 6,6 6,2 6,3 6,5 6,1 6,3 
1 Bedömningarna uttryckt som medelvärden där 1=mycket liten vikt och 10=mycket stor vikt. 
2 signifikanta skillnader p<0,05 mellan åldersgrupper  (*) respektive kön (**), där det partiella 
bortfallet för analyserna varierar mellan omkring n=550 och n=590. 

Här skiljde sig bedömningarna inte anmärkningsvärt mellan åldrar och kön. 
De äldre fäste dock större vikt vid livsvärden Att leva i en fredlig värld, Att 
ha en ren miljö och Att det finns en social rättvisa än vad de yngre gjorde. 
Kvinnorna bedömde också livsvärdena Att leva i en fredlig värld, Att ha en 
intim och varaktig relation, Att ha en ren miljö, Att uppleva vänskap och 
närhet till andra, Att det finns en social rättvisa och Att ha valfrihet och själv 
kunna bestämma högre än männen. Det kunde inte påvisas stora skillnader 
mellan de som bodde i småhus eller flerfamiljshus (se Tabell 11). Det var 
endast livsvärdena Att ha en intim och varaktig relation och Att ha inflytande 
och kunna påverka som de som bodde i småhus värderade högre än de som 
bodde i flerbostadshus. Det kan tyda på att småhusboendet i många avseen-
den både förutsätter en parrelation och ger större eget inflytande i boendet. 
Tommy Gärling och hans kollegor har visat att livsvärden som relaterar till 
gemenskap och att tillhöra någon anses kunna uppnås via boendet, vilket kan 
sägas överensstämma med resultatet även här (Gärling m fl 1991).  
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Tabell 11. Genomsnittliga bedömningar av livsvärden uppdelat efter boende i små-
hus respektive flerbostadshus.1 
Livsvärden Småhus Flerbostadshus Skillnad2 

Att vara fysiskt och psykiskt frisk (i) 9,8 9,7 -0,1 
Att känna trygghet och säkerhet (k) 9,4 9,2 -0,2 
Att leva i en fredlig värld (k) 9,2 9,0 -0,2 
Att ha en ren miljö (k) 8,5 8,4 -0,1 
Att ha en intim och varaktig relation (k) 9,0 8,3 -0,7* 
Att uppleva vänskap och närhet till andra (k) 8,5 8,5 0,0 
Att det finns en social rättvisa (k) 8,3 8,1 -0,2 
Att ha valfrihet och själv kunna bestämma (i) 8,3 8,2 -0,1 
Att ha en god ekonomi (i) 8,1 7,9 -0,2 
Att leva ett stimulerande liv (i) 7,9 8,0 0,1 
Att få uppskattning och vara omtyckt (i)  7,7 7,5 0,2 
Att ha inflytande och kunna påverka (k) 7,4 7,0 -0,4* 
Ett bekvämt liv (i) 6,7 6,7 0,0 
Att ha framgång (i) 6,2 6,4 0,2 
1 Bedömningarna uttryckt som medelvärden där 1=mycket liten vikt och 10=mycket stor vikt. 
2Signifikanta skillnader p<0,05 mellan boendeformer (*), där det partiella bortfallet för analy-
serna varierar mellan omkring n=550 och n=590. 

Jörgen Garvill och Tommy Gärling (1993) visade i sin studie att människor 
inordnar livsvärden efter om de är individuellt orienterade, kollektivt oriente-
rade eller en kombination av dessa. Värden som anspelar på nöje, njutning, 
att må bra, framgång, att lyckas samt oberoende och autonomi är individuellt 
orienterade. Kollektivt orienterade värden anses vara omtanke om andra, 
altruism, anpassning, konformitet, trygghet och harmoniska relationer. Vär-
den som mognad, förståelse, accepterande av en själv, andra och omvärlden 
ses som en blandning av de individuella och kollektiva värdena. Här har de 
ingående livsvärdena grupperats som individuellt respektive kollektivt orien-
terade 50 och ett medelvärde beräknat för dem som bodde i småhus eller fler-
bostadshus. Båda grupperna bedömde kollektiva värden högre än de indivi-
duellt orienterade värdena. De som bodde i småhus gav de kollektivt oriente-
rade livsvärdena 8,6 i medeltal gentemot 7,8 för de individuella och de som 
bodde i flerfamiljshus hade något lägre bedömningar 8,3 respektive 7,7 i 
medeltal. Garvill och Gärling hänvisar till andra tvärkulturella studier där 
människor i västvärlden var mer individorienterade, medan länder österut 
hade mer kollektiva värden. För den undersökta populationen skiljer sig inte 
värdena anmärkningsvärt åt. De som bodde i småhus värderade varaktiga 
relationer och inflytande i större utsträckning än de som bodde i flerfamiljs-
hus. Det är också noterbart att trygghet och säkerhet värderas högt för alla. 

De argument som diskuterats här och begreppet livsvärden kan sägas vara 
indirekt relaterade genom att vissa livsvärden uppfylls direkt eller indirekt 
via boendet. Att känna trygghet och säkerhet var ett livsvärde som både var 
högt värderat och hade en koppling till boendet bland annat genom argument 

                                                      
50 Markerade med ”i” respektive ”k” i tabell 11. 
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som visade på boendet som refug. De två livsvärdena Att ha en intim och 
varaktig relation samt Att ha inflytande och kunna påverka kunde uppfyllas 
genom boendet som eget projekt. På så sätt kan boendet konstrueras genom 
att människor strävar efter att skapa mening kring vad de bedömer som vik-
tigt (här uttryckta som argument) och som också stödjer mer grundläggande 
värden i livet. Forskarna Tommy Gärling, Görgen Garvill, Erik Lindberg och 
Henry Montgomery (1991) ser valet av en bostad, som har en viss kombina-
tion av egenskaper, som ett sätt att uppfylla prioriterade livsvärden. De har 
funnit att betydelsefulla egenskaper för bostaden var boendekostnad, kom-
munikation och standard. De minst betydelsefulla var storlek, avstånd till 
skolor och avstånd till centrum. Egenskaper hos själva bostaden bedömdes 
som mer betydelsefulla än egenskaper för omgivningen. I föreliggande stu-
die har också ett funktionellt boende fått en framträdande position i kopp-
lingen till bostaden men också för omgivningen.  

Boendet – platsen för vardagens praktik 

Med utgångspunkt från några invånare i bruksorten Husum identifierades 
skillnader i hur boendet kan uppfattas. Först genom att koppla aktiviteter 
som utfördes i bostaden och därefter till bostadsområdet och lokalsamhället. 
De som bodde i småhus hade i allmänhet goda utrymmen och kunde använda 
ytorna i bostaden för aktiviteter som utförs i hushållet och för fritidsändamål. 
Det fanns utrymmen för fordon, hobbyaktiviteter som snickeri och vävstuga. 
I småhusboendet var en stor del av den vardagliga praktiken fysiskt integre-
rad i utrymmen som avsatts för specifika aktiviteter. Familjens behov, den 
befintliga och de barn som flyttat ut, var viktiga för hur bostaden var utfor-
mad. Man byggde om och förändrade bostaden beroende på familjens sam-
mansättning. Hushållen i hyreslägenheterna hade inte samma möjligheter 
som de som bodde i eget hus. De såg begränsningar i bostadens utrymmen 
och irriterade sig på att lägenheterna var lyhörda och att det var dålig ord-
ning i tvättstugan. Den stora skillnaden mellan de två boendeformerna var att 
de som bodde i småhus ägnade sig åt själva bostaden genom att förändra 
eller underhålla byggnaderna och trädgård. Denna skapande verksamhet var 
begränsad för dem som bodde i lägenhet. 

Det var mindre vanligt att intervjupersonerna kopplade aktiviteter till bo-
stadsområdet. Ingen av grupperna visade på några speciella aktiviteter som 
utfördes i bostadsområdet. De som bodde i småhus definierade inte något 
grannskap kring bostaden, utan räknade in hela orten. Däremot angav de som 
bodde i flerfamiljshus ett grannskap som motsvarade bostadsområdet och 
hade en enhetlig bebyggelse. I intervjusvaren kan man se hur de boende 
månade om att området skulle vara trevlig att visa upp för besökare. De an-
såg också att samhörighet mellan grannar och invånarna i Husum är viktig. 
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Alla intervjuade hänvisade till den Husumanda som präglar Husum som 
lokalsamhälle, antingen för att den förenade invånarna på orten eller uppfat-
tades som alltför kontrollerande och uteslöt annorlunda beteenden och åsik-
ter. I likhet med typiska drag för en bruksmiljö understöds den praktik som 
är förknippat med ett småhusboende mer än att bo i lägenhet. Fritiden bör 
ägnas åt familjelivet och anknytande aktiviteter i boendet.  

I boendet värderas också olika egenskaper. De intervjuade husumborna 
formulerade argument som de uppfattade som viktiga. Att själv få inreda och 
göra hemtrevligt, göra som man vill, själv få bestämma och att ha nära till 
grönska och natur var sådana betydelsefulla komponenter i boendet. Dessa 
argument var generellt formulerade och antagligen giltiga för fler är invånare 
i Husum, vilket undersöktes med en postenkät till en population som kan 
sägas vara representativ för boende i små och medelstora städer. För den 
tillfrågade populationen fanns vissa skillnader mellan kön och ålder, där de 
äldre föredrog att bostaden skulle vara praktisk och ge utrymme för att själv 
kunna påverka och förändra både bostadens utformning och ordningen i 
bostadsområdet. Kvinnorna bedömde värden i bostaden som viktigare än 
männen, att göra hemtrevligt, ha närhet till natur och en praktisk bostad var 
viktigt. De bedömde också i större utsträckning än männen, att goda kom-
munikationer och närhet till service var viktigt. Ett flertal av argumenten 
uttryckte också värden som anknöt till ett eget skapande och möjlighet att 
påverka den egna sfären. De argument som var förknippade med bostaden 
hade en koppling till olika aktiviteter. Antingen att inreda, bygga och under-
hålla, göra som man vill, att inte störa andra eller ha lugn och ro.  Argument 
som relaterades till bostadsområdet var färre till antalet och anknöt till stan-
dard och läge. Att ha goda kommunikationer, nära till service, arbete och 
fritidsaktiviteter förknippades med argument som berörde bostadsområdet, 
likaså ett centralt eller avskilt läge och att bo bland dem som har lika värde-
ringar. Det förekom i allmänhet färre argument som anknöt till en aktivitet. 
Det var endast att ha ordning och reda samt relationen till grannarna som var 
sådana aktiviteter.  

Boendet utgörs här av den vardagliga praktik, bestående av aktiviteter och 
värden, som är förknippad med bostaden och bostadsområdet. I min tolkning 
av resultaten utgör dessa aktiviteter och värden komponenter en den process 
som ingår i hur människor uppfattar sitt hem och grannskap samt hur boen-
det konstrueras. Annika Almquist (2004) understryker också ett aktivt hand-
lande som en stark drivkraft i skapandet av ett hem. Sådana mer grundläg-
gande faktorer i boendet har här uttryckts i termer av boendet som eget pro-
jekt, en separat del av vardagen som både är privat och delas med andra per-
soner som man har en nära relation till. Det finns också en praktisk och 
funktionell dimension som både rör bostaden och bostadsområdet. Det är 
eftersträvansvärt att vardagslivet i boendet fungerar antingen genom att själv 
ordna tillvaron eller att en förvaltning står för lämpligt underhåll. Boendet 
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har också psykologiska och sociala aspekter, där den egna personen behöver 
ro och återhämtning som refug och egen livssfär. 

Ambitionen i Husumstudien har varit att fånga upp de kvaliteter som bo-
ende uppfattar som viktiga. Här är de uttryckta som vardagliga praktiker 
bestående av aktiviteter och värden. De identifierade aktiviteterna bedömer 
jag som relevanta återgivningar av vad som kan räknas till vardagliga hand-
lingar. De värden som identifierats är däremot vagt formulerade och det är 
inte givet vad de står för. När de angivna argumenten ska operationaliseras 
kommer naturligtvis skillnader att uppstå mellan olika tolkningar. Här har 
argument används för att visa på olika uppfattningar om vad ett boende in-
nebär och som ligger till grund för hur olika former av boenden skapats. En 
sådan diskussion återfinns i andra studier. Forskarna Jan Eriksson, Annika 
Schéele, Tomas Wikström och Sylvia Sundberg visar på vad bostaden bety-
der både som fysisk gestaltning och i termer av sociokulturell innebörd. 
Eriksson (1993) uppfattar bostadens värden som både instrumentella och 
kvalitativa. De instrumentella utgör bostadens ekonomiska bytesvärde och 
funktion medan det kvalitativa värdet står för människors välbefinnande i 
termer av historisk förankring samt terapeutiska, estetiska och symboliska 
värden. Schéele (1994) och Wikström (1994) ser krav på integritet som vik-
tig komponent för utformning av bostadens privata och gemensamma rum 
liksom behovet att avskärma sig. Sundberg (2001) definierar boendetrivsel i 
termer av kvaliteter i bostaden, där lugn, fridfullhet och tystnad samt utsikt, 
sol, ljus och förankring är viktiga komponenter. Frågan om hustyp är aktuell 
än idag och Almquist (2004) har undersökt varför det egna småhuset är så 
eftertraktat, trots att den svenska bostadsmarknaden varit inriktad på att byg-
ga flerfamiljshus där stor möda har lagts ned på att uppföra funktionella och 
estetiskt tilltalande lägenheter och bostadsområden. Hon lägger inte förklar-
ingen på husens utformning, utan ser att preferenserna för ett eget hus ligger 
i att hålla isär det privata familjelivet från arbets- och samhällslivet. Hemmet 
i det egna småhuset representerar därmed ett boende som utgörs av indivi-
ders gemensamma projekt för intimitet, en frizon från den omgivande värl-
den och en plats för skapande. Den diskussion som Almquist för överens-
stämmer i stort med det som diskuterats tidigare, nämligen att i dag utgörs 
boendet mer av hushållens privata angelägenheter i hemmen än ett offentligt 
samhällsengagemang under folkhemmets tid. Mats Mörck (1991) menar att 
olika former av boende attraherar olika grupper av individer. Det beror på att 
människor bildar boendepreferenser utifrån olika livsstilar i kombination 
med influenser från samhället. Därmed får boendet olika betydelser och ut-
tryck beroende på den grupp man tillhör. Tora Friberg (1990) betraktar 
hemmet som en betydelsefull plats för familjelivet och fritiden, där kvinnor i 
större utsträckning än män är förknippade med familjerollen. De kvinnor 
som räknas till en så kallad lönearbetarlivsform betraktar bostaden som cent-
rum för vardagen och familjelivet. Bostaden som arena för hemmasfären har 
också stor betydelse för kvinnor som tillhör mellanlivsformen och karriär-



 92 

livsformen. Friberg menar att engagemanget i hemmasfären är mer gemen-
samt för kvinnors oavsett klass- och livsformer, medan arbetsplatssfären 
skiljer kvinnorna åt i olika grupper. 

Argument och faktorer kring boendet samt livsvärden betraktas här som 
preferenser eller viljeyttringar på olika nivåer. Argumenten är preferenser på 
en mer ytlig nivå, medan faktorer avspeglar preferenser som är knutna till  
individens grundläggande attityder och sociokulturella tillhörighet. Livsvär-
dena relaterar till mer djupt liggande strukturer som i större utsträckning rör 
människors förhållningssätt till frågor av mer existentiell natur. Alla dessa 
tre nivåer hör ihop. De påverkar våra förväntningar och hur vi bedömer upp-
fattningen av vad ett hem, grannskap och boende utgörs av. Hur sambanden 
mellan olika former av preferenser (argument, faktorer och livsvärden) och 
bedömningarna av hem, grannskap boende tar sig uttryck, utreds inte vidare 
här. Men det är tänkbart att preferenser på mer ytlig nivå är mer tredkänsliga 
och faktorer mer relaterade till livsvärden är därmed mer stabila. Argument, 
faktorer och livsvärden anses här bidra till människors uppfattning av sitt 
boende både fysiskt, socialt och känslomässigt. 
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5 En modell för IT i lokalsamhället 

I den allmänna debatten under mitten av 1990-talet konkurrerade olika visio-
ner om vad den nya datortekniken skulle innebära för individer och samhäl-
le. Olika tekniklösningar omgavs med mer eller mindre trovärdiga löften om 
vad som skulle vara möjligt att uppnå inom en snar framtid. ”Det är bara vår 
fantasi som sätter gränserna”, var ett vanligt talesätt. Nya produkter inom 
media, telekom och datorteknik riktades till hemmen och automatiserade 
system skulle förse bostadsfastigheter med nya funktioner. Många fastighets-
företag var avvaktande inför de nya tekniska möjligheterna medan andra var 
mer entusiastiska.51 En av de mer engagerade var AB Svenska Bostäder i 
Stockholm. Tillsammans med dåvarande Byggforskningsrådet (BFR) och 
Sveriges allmännyttiga bostadsorganisation (SABO) inledde de ett samar-
betsprojekt med telekomföretaget Ericsson, kraftleverantören Vattenfall och 
forskare från KTH. Avsikten var att utforma och testa en infrastruktur för IT 
i boendet under realistiska förhållanden. En försöksmiljö byggdes upp i 
stadsdelen Vällingby i Stockholm som bestod av en lablokal där infrastruktu-
ren utformades, testades och demonstrerades. Därefter installerades lösning-
en i försökshus som bestod av ett befintligt flerfamiljshus där ett 40-tal hus-
håll bodde. Det fanns en ambition att infrastrukturen skulle byggas ut till 
kringliggande fastigheter och på så sätt sammanbinda hela lokalsamhället 
Vällingby. 

I detta kapitel beskrivs de samarbetsprojekt som utvecklade och testade en 
IT-lösning för befintliga bostäder. Tjänster och funktioner utformades med 
hjälp av en simuleringsmetod där vissa tjänster implementerades i försöks-
hus där ett 40-tal hushåll bodde. Vad IT-lösningen innebar för boendet be-
skrivs också utifrån intervjuer med några hushåll som bodde i försökshuset. 
Vällingbystudien avser således att analysera en modell för en tekniskt och 
organisatoriskt utformad IT-lösning i ett lokalsamhälle.  

                                                      
51 Anna Hrdlicka (2004) ger exempel på några bostadsföretag som installerade IT-teknik i sitt 
bostadsbestånd. 
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Visionen om IT-samhället  

Den utvecklingsoptimism som genomsyrade diskussionen kring IT-sektorn 
illustreras här av IT-kommissionens rapport från år 2002 ”Vårt digitala tjäns-
tesamhälle – vision 2011+”, författad av Christer Marking och Bo Becke-
ström (2002). Rapporten baseras på intervjuer av experter som uttalade sig 
om vilka digitala tjänster som skulle kunna vara tänkbara om 10-15 år.  

Bostaden, beskrevs i rapporten som en ”multiplats” och en bas för en 
mängd aktiviteter. De boende skulle beställa tjänster och produkter via den 
tekniska utrustningen och utföra en mängd ärenden. Bostaden skulle också 
vara en mötesplats, där man skulle kunna ha kontakt med personer som bor 
på annan ort eller befinner sig på resa. Man skulle kunna förvärvsarbeta i 
bostaden likväl som i datorstugor i närområdet eller med mobil utrustning på 
resa genom att vara uppkopplad till kollegor, kunder eller samarbetsparter. 
IT bedömdes också kunna bli ett tekniskt stöd för vård av sjuka och för olika 
former av utbildning, men även för att styra och reglera värme, belysning 
och andra tekniska funktioner i bostaden.  

På en mängd områden skulle boendet och samhällslivet förändras. Tek-
niklösningarna byggde på att alla invånare skulle ha tillgång till IT och att all 
önskvärd information skulle finnas tillgänglig i digital form. Några konse-
kvenser av den ökade användningen av IT antogs bli en uppluckring av tiden 
mellan förvärvsarbete och fritid samt att fysiska avstånd skulle kunna över-
bryggas. Denna uppfattning om bostaden som en multiplats skiljer sig från 
folkhemstidens uppfattning. Då förespråkades att aktiviteter skulle vara upp-
delade och fysiskt åtskilda mellan bostaden, arbetsplatsen och lokalsamhäl-
let.  

Anders Everman och Håkan Hydén (Everman 1996, Everman och Hydén 
1997) diskuterar ett framtida samhälle där de utgår från att det är teknikut-
vecklingen som är den dominerande kraften för samhällsförändringar. Ever-
man och Hydén bedömer att IT kommer att vara den infrastruktur som inte-
grerar en mängd funktioner i samhället. Persondatorn kommer att vara var 
mans egendom där bilder ersätter tal och text som bärare av information och 
kunskap. Tillämpningarna kommer att ställa stora krav på de tekniska lös-
ningarna och hur trafiken av data hanteras, vilket ställer krav på alla aktörer i 
samhället. Den samhällsutveckling som Everman och Hydén beskriver ser 
jag som ett exempel på den då rådande retoriken kring IT-tekniken. Visionen 
om ett framtida IT-samhälle genomsyrades av en utvecklingsoptimism som 
tog utgångspunkt i att de tekniska landvinningarna omdanade samhällsut-
vecklingen lokalt och globalt. Det fanns dock en medvetenhet om att visio-
nerna kunde te sig orealistiska att genomföra. Ett hinder var att tekniken i sig 
inte var mogen och att den inte var tillräckligt utbyggd. Andra hinder var att 
användarna i allmänhet inte hade tillräckliga kunskaper om tekniken, till-
lämpningar eller det språk som användes. Sådana hinder benämns av Manuel 
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Castells (2002) som ”den digitala klyftan”. Det vill säga att IT skiljer grup-
per av människor åt mellan de som har och de som inte har tillgång eller 
kunskap om tekniken. Marking och Beckeström (2002) angav speciellt i IT-
kommissionens rapport att bostädernas och bebyggelsens utformning i sig 
var ett hinder för användandet av datorutrustning i bostäderna. Liknande 
problem belyser även Wikström, Palm-Lindén och Michelsson (1998) i sin 
forskning. IT-teknikens nära involvering i individens och samhällets alla 
delar uttrycks av Donna Haraway (2008) som ”cyborgen”, vilken antingen 
kan befria människor eller begränsa dem genom att befästa maktförhållanden 
beroende på hur tekniken används. I en strävan att göra IT mer tillgänglig 
uppmanas att fler grupper av användare ska vara delaktiga i utformningen av 
tekniken. Kvinnor, barn och äldre uppmärksammas i de statliga utredningar-
na SOU 2001:44 och SOU 2000:58.  

Manuel Castells och Peter Hall (1994) är också kritiska till uppfattningen 
att teknikutvecklingen har en positiv påverkan på samhällsutvecklingen. De 
understryker att förändringsprocesserna i samhället kommer att ta tid och 
inte påverkas av teknikutvecklingen i samma utsträckning som författarna 
ovan anser. I stället förespråkar de en genomtänkt och uthållig strategi där 
kommunikationsteknik, näringsliv och samhällsliv integreras i så kallade 
”technopoles”. Stephen Graham och Simon Marvin (1996) ifrågasätter också 
datorteknikens möjligheter att påverka samhällen och individers beteenden i 
praktiken. De menar att den växande telekommunikationen, som visserligen 
kan reducera tid och rumsliga bindningar, ändå är så sammanlänkade med de 
urbana miljöerna och människors verksamheter att man inte kan förvänta sig 
så stora förändringar. Vidare kopplar Stephen Graham (2004) samman den 
ökade användningen av datorer, internet, telefoner och digitala media med 
sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av samhällsförändringar. Gra-
ham menar att teknikutvecklingen understödjer tillväxten av urbana regioner 
genom att vara en del i övergripande processer som modernisering, interna-
tionalisering, ekonomisk omstrukturering och social förändring. På motsva-
rande sätt ser Jan Öhman (2003) teknikutvecklingen som ett uttryck för det 
kapitalistiska systemets inneboende strävan att söka effektivare sätt att över-
komma rumsliga restriktioner. Han menar att en ökad konkurrenskraft tving-
ar ekonomiska verksamheter att vid varje tidpunkt, teknologinivå och sam-
hälle minimera inverkan av rumsliga restriktioner. IT ska i sådant samman-
hang ses som ett sätt att öka verksamheternas effektivitet. Min tolkning av 
ovan refererade forskare, är att de argumenterar för att aktörer i samhället 
påverkar och utformar de tekniska systemen och inte tvärtom. Britt Östlund 
(2000) reagerar också på en alltför positiv syn på teknikutvecklingen och 
menar att den nya tekniken saknar verklighetsförankring. Ett skäl till hennes 
analys är att diskursen kring IT har haft fokus på nya tekniska utmaningar i 
stället för att vara inriktad på att tillämpningarna ska vara till nytta för män-
niskor. 
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Ovan har tillgången på IT diskuterats och att tekniken ger ökad tillgänglighet 
på varor, tjänster och relationer. Men för att IT ska ge en ökad räckvidd mås-
te tekniken vara möjlig att användas av alla. Det är inte fallet utan nedan 
diskuteras hur tillgången till tekniska lösningar skiljer sig mellan män och 
kvinnor. 

Genderiserad IT 

Datortekniken har inneburit att vårt förhållande till det omgivande rummet 
förändrats globalt och lokalt. Men, som Manuel Castells (2002) påpekar, 
gäller det inte för alla, utan stora geografiska och sociala skillnader upp-
kommer beroende på tillgången på tekniken. Möjligheten att vara uppkopp-
lad till världsomspännande nät och ha tillgång till datortekniken är också en 
genusfråga, på samma sätt som för annan teknik.  

I allmänhet ses teknikförändringar som positiva processer för individer 
och samhällen. Om teknologier granskas ur ett genusperspektiv, menar Jen-
nifer S Light (1995:134), att tekniska lösningar gör skillnader om användar-
na är män eller kvinnor. Hon visar på hur datorteknikens tillämpningar ten-
derar att följa en rådande arbetsdelning mellan könen, där datortekniken 
vanligtvis används av kvinnor för repetitiva arbetsuppgifter medan datorer i 
huvudsak är utvecklingsverktyg för män.  

Om man jämför datortekniken med annan tekniks utrustning menar Light 
att teknikutvecklingen i allmänhet inte gynnat kvinnor i samma utsträckning 
som män. På motsvarande sätt uppmärksammar Anita Nyberg (1996:273 ff.), 
att det inte finns samma incitament att rationalisera arbetet i hemmen som i 
industrin, eftersom det reproduktiva arbetet i allmänhet är oavlönat. Det har 
lett till att hushållen allt mer övergått från att köpa tjänster på marknaden till 
att producera tjänster för eget behov. På liknande sätt hävdar Ann-Cathrine 
Åquist (1992:84) att introduktionen av hushållsmaskiner, visserligen ersatte 
tjänstefolk, men kvinnornas situation förbättrades inte nämnvärt. Däremot 
menar hon i en senare studie att effektiviseringen av hushållens arbete ge-
nom automatisering har gett en tidsvinst, som ofta ersatts av annat arbete för 
att bekosta den tekniska utrustningen. Det finns också en risk att kraven på 
hushållen tilltar genom att normerna för hemarbetet höjs samtidigt som 
kvinnornas engagemang i arbetslivet också ökar.  

Light menar att teknologier i allmänhet är starkt relaterade till en masku-
lin kultur och därmed manligt kodade. Beroende på hur tekniken används 
och värderas sker en anpassning till rådande sociala situationer. Teknisk 
utrustning kan därmed ändra sin könskodning. Elisabet Sundin (1996:71) har 
beskrivit telefonen som ett sådant exempel. Numera betraktas telefonen som 
en kvinnligt kodad teknik för att upprätthålla privata relationer. Tidigare var 
telefonen förknippad med att vara en manlig utrustning för att sköta affärs-
förbindelser. Andra kvinnligt kodade tekniska utrustningar är skrivmaskinen 
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och termometern, medan grävmaskinen, cementblandaren och borrmaskinen 
fortfarande betraktas som manligt kodade artefakter. Tekniken omkodas 
beroende på vilka som använder den och i vilka sammanhang den används. 
På motsvarande sätt beskriver Ulf Mellström (1996) och Jörgen Nissen 
(1996) att datorer utvecklats av manliga ingenjörer för industrin och militä-
ren. Därefter kom yngre manliga ”hackers” att omforma datorerna till att 
användas för mer privata nöjesinriktade tillämpningar i hemmiljö. De ser 
inte att denna utveckling riktas mot kvinnor, utan att kvinnor i allmänhet är 
frånvarande. Light (1995:138) utvecklar resonemanget till att datorkommu-
nikation kan ses som en frigörande teknik för de kvinnor som upplever sig 
begränsade i traditionella roller. Om telefonen tillgodoser kvinnors behov av 
sociala kontakter, så kan datortekniken utgöra ett verktyg för kvinnors var-
dagsliv. Frågan om att all teknik är könsneutral formulerar Donna Haraway 
(2008:186 ff.) i sitt cyborgmanifest. Där menar hon att vår förställning om 
tekniken liksom naturen är konstruerad och avspeglar den rollfördelning vi 
har i samhället. I manifestet förs även en diskussion om hur den rådande 
samhällsordningen byggs in i tekniken som i sin tur återförs i tillämpningar, 
verksamheter och språk där klass, ras och genus kommer till uttryck i en så 
kallad maktens informatik. 

Ovan har jag kort redogjort hur teknik och i detta fall IT kan relateras till 
genussystemet. Min tolkning av de ovan refererade författarna är att i dag är 
IT i huvudsak en manligt kodad teknik, men att den har stor potential att bli 
mer könsneutral om kvinnor deltar aktivt i utformningen och betraktas som 
användare av tekniken samt att tekniken används inom kvinnligt kodade 
användningsområden. Boendet, i synnerhet hemmet, är ett av dem. 

Den ”smarta” bostaden 

Idén om bostaden som en multiplats har vidareutvecklats av Stefan June-
strand, Sören Lenman, Björn Thuresson och Konrad Tollmar (2000) till det 
så kallade ”smarta hemmet”. Det smarta hemmet exemplifierar en bostad 
med inbyggda kommunikationsytor som antingen är privata, semiprivata 
eller publika beroende på vilken typ av kommunikation som önskas. På de 
publika ytorna kan man kommunicera med bild, ljud och text med andra 
personer, se film eller uppleva en konsert från storbild på väggen. För en 
semiprivat kommunikation använder man ytor som har kontakt med kollegor 
eller man kan äta tillsammans med ”virtuella” vänner via datorskärmen som 
är inbyggd i köksbordet. Inom de privata ytorna i bostaden är man inte nåbar 
för tekniskt anpassad kommunikation. I detta smarta hem finns olika former 
av teknisk utrustning inbyggd i väggar och möbler, det vill säga att tekniken 
finns integrerad i bostaden. En liknande beskrivning av ”smart” teknik i 
hemmiljö har också beskrivits av Anna Hrdlicka (2004). I hennes exempel är 
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kommunikationstekniken integrerad i en tidning (e-papper), penna (e-
pennan), armbandsur (trygghetslarm), hörsnäcka (telefon och hörapparat), 
dammsugare (robotdammsugare), osv. Inspirerad av den japanska teknikut-
vecklingen beskriver hon en kvinnas vardag år 2015 där hon förvärvsarbetar, 
utför vardagliga sysslor och upprätthåller kontakten med sina vänner, kunder 
och omvärld via tekniklösningar. Hrdlicka har också undersökt ett antal ut-
vecklingsprojekt där bostadsföretag har infört IT i sina fastigheter för att 
åstadkomma kostnadssänkningar, uppnå en effektivare förvaltning och er-
bjuda kundnytta.  

Gemensamt för Hrdlickas, Junestrand och hans kollegors uppfattning av 
IT i boendet är att de tar utgångspunkt i tekniken och anpassar den till en 
boendesituation. Min uppfattning är dock att detta synsätt är alltför teknik-
orienterat. Ett annat sätt är att i stället utgå från de behov som har sitt ur-
sprung i den vardagsnära praktik som äger rum i bostäderna och därefter 
utforma lämpliga tekniska lösningar. Det innebär att teknikutvecklarnas fa-
scination får stå tillbaka för användarnas mer realistiska behov. Här refererar 
jag till Cynthia Cockburn (1996) som konstaterar att teknisk utrustning i 
bostäder vanligtvis inte är speciellt utformad för hemmiljöer är utan ofta 
anpassningar från industrins mer avancerade tekniska lösningar. Tekniska 
lösningar för det vardagliga arbetet i hushållen får inte samma uppmärksam-
het som den produktionsinriktade tekniken i industrin. Hon menar att teknik-
utvecklare vanligtvis inte ser att produkter för privat användning i hemmen 
är en utmaning. Jämfört med industrins mer avancerade krav på tekniken ses 
hushållets behov som enkla och ointressanta. Ett annat skäl till detta ointres-
se, menar Cockburn, är att användarna i hemmen oftast är kvinnor. Det är 
mer vanligt att tekniska lösningar utformas utifrån föreställningen om att 
användarna är män. Cockburn vill dock understryka vikten av att ta tillvara 
både kvinnors och mäns faktiska erfarenheter och kunskaper för att tekniken 
ska komma hushållssfären till nytta.  

Min bedömning är att teknikutvecklarna kommer att ha stort inflytande 
över vad IT kommer att användas till i boendet. Det finns en risk att tekniken 
konserverar rådande uppfattningar om vad män och kvinnor förväntas göra i 
hemmet. Men tekniken kan också luckra upp rådande föreställningar. Olika 
boendesituationer kommer att utvecklas och därmed kan IT bidra till att ska-
pa den integrerade platsen för arbete, familjeliv och andra vardagliga prakti-
ker. 

Det ”intelligenta” huset 

Så kallade ”intelligenta hus” förknippas ofta med flerbostadshus som försetts 
med avancerad teknik. Den tekniska utformningen är baserad på olika för-
valtningstraditioner från USA respektive Frankrike. Arne Rejdin (1994) 
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beskriver hur den amerikanska utvecklingen härrör från förvaltning av fas-
tigheter för industrin och kommersiella verksamheter. Där hanterar tekniska 
system främst energi och säkerhetslösningar för att effektivisera drift- och 
underhåll och därigenom skapa konkurrensfördelar för förvaltningen. Det 
finns också en smal nisch av högteknologi för exklusiva villor. Där styrs och 
kontrolleras hushållets värme, ventilation, luftkonditionering och elförbruk-
ning. Dessutom förses husen med system för att styra belysning, larm och 
annan säkerhetsutrustning. Här förväntas tekniken öka hushållets komfort 
och säkerhet.  

Den franska utvecklingen utgår från förvaltningen av flerbostadshus. Ba-
chir Mekibes (1994) menar att utformningen av de tekniska systemen i fler-
bostadshus är mer inriktad på funktioner som är riktade till hyresgästerna än 
till förvaltningen. De benämns för Domotique-system och består av teknik 
för att styra, kontrollera och övervaka med säkerhets- och kommunikations-
funktioner. En ambition är att äldre och funktionshindrade ska få ökade möj-
ligheter att kommunicera med varandra och yttervärlden samt att bostadens 
funktioner ska vara enkla att använda. Genom en så kallad boendeintrument-
tavla kunde hyresgästerna övervaka sin energiförbrukning, få trygghetslarm 
och ha bildkommunikation inom fastigheten och på gården. Installationerna 
har ofta gjorts i större bestånd av flerfamiljshus, och men även i enskilda 
villor där avsikten har varit att reducera energiförbrukningen och samtidigt 
installera säkerhetslösningar. Ett liknande exempel i Frankrike var telefoni-
systemet MINITEL, där man kunde få information, beställa biljetter och 
varor, begära upplysningar etc. 

Det är ofta kontroversiellt att införa teknik i bostadshus. Nedan refererar 
jag till två forskare som har olika inställningar till hur de boende kan uppfat-
ta inslaget av teknik. Michel Conan (1995) är positivt inställd till de franska 
domitique-systemen. Han visar hur övervakningskameror bidragit till att de 
boende utvecklat en stark känsla av tillhörighet i ett franskt bostadsområde. 
Kameror hade monterats upp på strategiska platser bland fastigheterna och 
de boende kunde följa det som registrerades via kamerorna. I stället för att 
undvika de övervakade områdena passerade barn och ungdomar kamerorna 
för att ge sig till känna för kamrater och föräldrar. Andra exempel från för-
valtningen var att energimätare i bostadsfastigheter övervakades och larm 
från boende koordinerades av förvaltningen på videokommunikation. Det 
fanns också exempel på hur djurbesättningars hälsotillstånd undersöktes av 
veterinär i samråd med jordbrukaren. Med dessa exempel visar Conan att 
bildmediet kan skapa en tillitsfull kommunikation, när tekniken används i ett 
sammanhang som användarna uppfattar som relevant. Ett motsatt synsätt har 
Hille Koskela (1999) redovisat från sin studie av videoövervakning på all-
männa platser. Koskela undersöker den relation som uppstår mellan de be-
traktade och den förmodade betraktaren i övervakningskameror. Människor 
omvandlas till opersonliga objekt genom kameralinsen. Det medför en obe-
haglig känsla av att vara iakttagen och bli en presumtiv brottsling eller sexu-
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aliserat objekt i betraktarens öga. Även om motivet för att montera upp 
övervakningskamerorna är att öka säkerheten, så ökar individernas upplevel-
se av osäkerhet och att vara ensidigt övervakad.  

Författare som ser teknikutvecklingen utifrån fastighetsförvaltningens 
synvinkel är i allmänhet positiva. Rejdin (1994) ser att bostadsfastigheter, 
lokaler för kontor och affärscentra alltmer utrustas med teknik för fastighets-
automation. Cecilia Jensfelt (2001) menar att ökade krav på effektivare 
energianvändning samt förbättrad miljö driver på denna utveckling. Det öka-
de inslaget av teknik påverkar även arbetssituationen för förvaltningen. Vissa 
manuella åtgärder ersätts av centrala övervakningssystem för kontroll och 
översyn av mätutrustning. Med de tekniska systemen kommer också nya 
funktioner att kunna integreras. Därmed kommer förvaltningens traditionella 
arbetsuppgifter att effektiviseras genom att funktioner automatiseras men 
nya ansvarsområden kommer att utökas genom att nya funktioner läggs till. 
Jensfelt menar att förvaltningen kommer att behöva samordna ett ökat utbud 
av tjänster till hyresgästerna. Det innebär i sin tur att förvaltningen i större 
utsträckning än tidigare kommer att hantera affärsrelationer med olika leve-
rantörer. Jensfelt ser också att de tekniska systemen från de så kallade intel-
ligenta byggnaderna börjat spridas till vanliga flerbostadshus. Hon under-
stryker i det sammanhanget vikten av att beakta både arkitektoniska, teknis-
ka och sociala aspekter när man ska bygga avancerad teknik i hemmiljö.  

Hushåll som bor i hus som är försedda med teknik för automation påver-
kas inte i så stor utsträckning. De tekniska systemen är främst inriktade på att 
effektivisera och kontrollera förvaltningens funktioner. Men genom att byg-
ga in teknisk utrustning i byggnaderna kan vissa funktioner även vara direkt 
användbara för hushållen. Stefan Lundberg (2007) beskriver i sin avhandling 
hur tekniska system kan utformas för att vara ett stöd för vård av sjuka per-
soner i hemmen. Han har genomfört studier av hur servicegivare, som är 
inriktade på att vård och omsorg i hemmiljö, kan använda sig av datorteknik 
för att organisera arbetet och involvera anhöriga i vården. Dessutom kunde 
de vårdbehövande använda larm, lås och passersystem för ökad trygghet. 
Motsvarande teknik kan även användas i dag, men då görs separata installa-
tioner och anpassningar för de vårdtagarnas behov. Lundberg menar att en 
teknisk infrastruktur för IT-lösningar skulle innebära att vissa funktioner 
skulle finnas tillgängliga i alla lägenheter och kunna användas på fler sätt än 
i vårdsituationer och de vårdbehövande hushållen skulle inte behöva känna 
sig stigmatiserade.  

Bakom all teknik finns också verksamheter som ska sköta drift och un-
derhåll av utrustningen, ta beställningar och leverera tjänster samt sköta eko-
nomiska transaktioner. I avsnitten nedan diskuteras kort om hur denna var-
dagliga praktik i förvaltningen utvecklats.  
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En fastighetsförvaltning i förändring 
Några av de centrala uppgifterna en fastighetsförvaltare har är att se till att 
hyresgästerna betalar hyran och att fastigheterna underhålls. Stefan Lund-
berg (1997) samt Anna-Lena Högberg och Erik Högberg (2000) är några 
författare som har beskrivit hur en förvaltning utvecklats från att ha varit en 
sidoverksamhet av bostadsbyggandet till en egen bransch. När flerbostads-
hus byggdes under tidigt 1900-tal utsåg fastighetsägaren en av hyresgästerna 
till att vara en så kallad vicevärd eller portvakt mot att de fick bo kostnads-
fritt. I samband med att kommunala bostadsföretag, kooperativa bostadsrät-
ter och privata fastighetsbolag byggdes upp anställdes professionella fastig-
hetsskötare. I dag är förvaltning av bostadsfastigheter och kommersiella 
lokaler betydande affärsverksamheter. 

Anna-Lena Högberg och Erik Högberg (2000) ser hur förvaltningen först 
påverkats av industrins strävan efter rationell stordrift och därefter fått influ-
enser från serviceorienterade branscher där en marknadsorientering sätter 
hyresgästerna mer i fokus. Den tidigare funktionella förvaltningen tog ut-
gångspunkt i fastigheterna och de tekniska systemen, där specialister svarade 
för separata funktioner för ett stort bestånd av fastigheter. Det handlade om 
att fastigheterna skulle vara väl fungerade enheter som styrdes från centralt 
utformade underhållsplaner. Hyresgästerna kunde påverka förvaltningen 
genom att anmärka på fel och brister. Inriktningen var fokuserad på en tek-
nisk förvaltning som försåg bostäder med värme, vatten, avlopp, avfallshan-
tering samt reparationer och tillsyn. Specialisterna och reparatörerna var de 
viktigaste yrkesgrupperna i förvaltningen och filosofin var att främst förse 
hyresgäster med funktionella bostäder. 

Under miljonprogrammets slutskede uppstod ett överskott på bostäder. 
Det innebar en ökad risk för vakanser. Detta överskott sammanföll med öka-
de kostnader för hushållen, på grund av energikris och statens minskade 
subventioner. Därför påbörjade ett förändringsarbete inom branschen och en 
så kallad mer kundnära förvaltning växte fram. Fokus riktades mot hyresgäs-
terna som inkomstbringande resurser och en decentraliserad områdesförvalt-
ning infördes. Lennart Hansson och Mikael Nilsson-Hellström (1993) be-
skriver hur det dagliga arbetet utfördes av fastighetsskötare knutna till olika 
bostadsområden. Det innebar också att hyresgästernas position förstärktes 
genom att de fick ett formellt inflytande över drift och underhåll via hyres-
gästföreningens representanter. Områdesförvaltarens personal fick dubbla 
roller som dels innebar att representera företaget gentemot hyresgästerna och 
dels vara hyresgästernas ombud mot företaget. Samtidigt skulle den fastig-
hetsansvarige stå för kontakten med entreprenörer som utförde delar av fas-
tighetsskötseln.  

I dag influeras fastighetsförvaltningen av traditioner inom förvaltning av 
kommersiella fastigheter. Cecilia Jensfelt (2001) ser en sådan så kallad faci-
lity management (FM) som ett samlande begrepp för en förvaltningsinrikt-
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ning som har en tydlig kundorientering och ett differentierat tjänsteutbud. 
Denna förvaltningstradition har en stark koppling till den amerikanska ut-
formningen av intelligenta hus. Inom FM görs allt från anpassningar i bygg-
naderna, installation av teknisk utrustning till speciell service för hyresgäs-
terna som restauranger, kaféer, städning och uthyrning av kontorsutrustning. 
Organisationsförändringar inom fastighetsförvaltningen, har enligt Jan Hed-
lund och Farhad Basiri (2002) också inneburit att ansvaret flyttats ett steg 
närmare hyresgästerna. Därmed utvidgas fastighetsskötarens roll till att ha ett 
helhetsansvar för hyresgästerna samtidigt som en ökad centralisering sker av 
de tekniska funktionerna. Därmed ändras ofta benämningen fastighetsför-
valtning till bostadsförvaltning. För att ytterligare förstärka inriktningen på 
service förespråkar Anna-Lena Högberg och Erik Högberg (2000) en så kal-
lad kunddriven förvaltning, där ambitionen är att bryta förvaltningens tradi-
tionella hierarkier och utforma nya processer i samarbete med hyresgästerna. 
Förvaltningens mer sociala roll sammanfaller med en diskussionen som före-
språkar att lokala aktörer kan ta en mer framträdande roll för att upprätthålla 
välfärdsfunktion, driva lokal utveckling och att stödja svaga grupper ( Den-
vall m. fl. 1997, Lahti-Edmark 1998 och Velásquez 2005). 

Fastighetsförvaltningen är en informationsintensiv verksamhet, där en 
mängd funktioner ska koordineras mellan teknisk utrustning, hyresgäster och 
personal. Därmed finns det stora möjligheter att effektivisera förvaltningens 
arbetsrutiner genom IT-teknik. Stefan Lundberg (1997:40) kategoriserar 
informationen beroende på hur den används inom förvaltningen. Antingen 
används information som underlag för strategiska beslut, interna lednings-
frågor eller för den operativa verksamheten. För förvaltningens operativa 
rutiner är det främst information från de tekniska och administrativa syste-
men som kan effektiviseras. Betydande kostnader kan, enligt Lundberg, re-
duceras med en genomtänkt informationshantering, där planerade åtgärder 
ska minimera spontana fel, en optimering av energianvändningen samt ut-
forma rutiner för tillsyn över byggnader och närområde. Enligt Hedlund och 
Basiri (2002:13) är bättre kontroll på kostnader kring drift och underhåll i 
beståndet av de viktigare motiven för fastighetsägaren att automatisera de 
tekniska systemen. Stefan Lundberg har i senare studier också visat att beho-
vet av detaljerad information om byggnaderna och de tekniska systemen ökat 
när nya funktioner installerats i fastigheter och i enskilda lägenheter (Lund-
berg 2007). Han exemplifierar detta med att teknisk utrustning i allt större 
omfattning installeras för att hyresgäster med speciella behov av vård ska 
kunna bo kvar i sina hem. Därmed kommer förvaltningen att samarbeta med 
och utbyta information med andra tjänsteleverantörer beroende på hyresgäs-
tens situation.  

Andra betydande kostnadsposter kan också reduceras genom att hyresgäs-
terna utför administrativa åtgärder. Bengt Fast (1994) ser att sådana effekti-
viseringsvinster kan göras för att bland annat boka lokaler, få uppgifter om 
förbrukning, välja tilläggstjänster och hyra förråd. Däremot får inte en auto-
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matisering och effektivisering ske på bekostnad av att kontakten med hyres-
gästerna minskar, menar Anna-Lena Högberg och Erik Högberg (2000). 
Samtliga författare understryker att dialogen med hyresgästerna är central för 
förvaltningens serviceinriktning. 

De olika förvaltningsinriktningar som beskrivits ovan härrör främst från 
de kommunala bostadsföretagens förvaltningar. Det skiljer sig inte markant 
från förvaltningen av privata hyresfastigheter eller bostadsrätter. Det pågår 
diskussioner om att framtidens förvaltningar kommer att variera mer beroen-
de på framväxten av olika former av boende. Förvaltningen kommer då att 
behöva samverka mer med olika former av vårdgivare. Nya former av kate-
goriboende som är kopplade till fritidsintressen som exempelvis häst, golf, 
och flyg växer också fram. 

Det är inte någon svårighet att i visioner beskriva allt vad man skulle 
kunna göra med teknik, men att gå från vision till praktik är en helt annan 
sak. Förutom att man måste ta ställning till olika tekniska utmaningar, så 
måste man ta hänsyn till hur tekniken ska opereras, dvs. bygga upp den or-
ganisation som ska ta ansvar för att den tekniska lösningen fungerar och är 
användbar. I följande avsnitt ska den tekniska utformningen av en prototyp 
av en IT-lösning i ett försökshus beskrivas, men först en redovisning av hur 
Vällingbystudien genomfördes. 

Vällingbystudien 
 
I det föregående kapitlet diskuterades den vardagliga praktik som förknippas 
med boendet utifrån aktiviteter som utfördes i bostaden respektive bostads-
området. Där framgick också att värden som Att kunna inreda och göra hem-
trevligt och Att få göra som man vill var viktiga för boendet. Det var också 
viktigt Att bostaden skulle vara praktisk. Dessa värden kan spåras till den 
funktionalistiska idétraditionen, där arbetet i hemmen liksom industriarbetet 
skulle organiseras på ett rationellt och effektiv sätt. På den tiden skulle elekt-
risk utrustning underlätta hushållets arbete. Numera kan man likna hemarbe-
tet vid kontorsmiljöernas projektorganisation. Aktiviteter ska organiseras, 
information hanteras och verksamheter ska koordineras.  

Försöksmiljön i Vällingby initierades för att närmare undersöka hur tek-
niska lösningar skulle kunna utformas i bostäder och fastigheter. Företagen 
Svenska Bostäder, Ericsson och Vattenfall samverkade med SABO och KTH 
under perioden 1996 till 1999 i samarbetsprojektet. Resultaten från detta 
utvecklingsarbete utgör, tillsammans med resultatet av intervjuerna det em-
piriska underlaget för analysen. 
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Samarbetsprojektet 

Samarbetsprojektet, som pågick i Vällingby mellan 1995 och 1999 hade 
utformats av Björn Nilsson, affärsutvecklare på Ericsson, Gillis Edholm, 
divisionschef på Svenska Bostäder och Ulf Keijer, professor vid arkitektur-
institutionen på KTH (Keijer och Nilsson 1996). De var inspirerade av de 
franska domotique-projekten, där brukarnas erfarenhet låg till grund för ut-
formningen av tekniken (Mekibes 1994). Den samlande frågan var: Hur kan 
en IT-lösning utformas tekniskt och organisatoriskt för de boendes och för-
valtningens behov? I samarbetsprojektet formulerades följande mål: 

• utveckla lösningar utifrån användarnas behov, kunskapsnivå och be-
gränsningar,  

• interagera med de boende på deras villkor för att inte tvinga lösningar på 
användarna, 

• se till att IT-tjänsterna förbättrar användarnas levnadsförhållanden samt 
beakta den ergonomiska och sociala dimensionen för tjänsterna, 

• tillse att IT-lösningarna innefattar ett helhetsperspektiv. 

Det fanns också ambitioner att bygga upp kompetenser kring den framtida 
kommunikationstekniken genom att integrera olika forskningsområden i ett 
praktiskt utvecklingsarbete. Projektet har också studerats av Magnus Hun-
hammar (1998), som analyserade de bärande idéer i metoden mellan åren 
1993 och 1996.52 Han menar att produktutvecklingen i samarbetsprojektet 
var en tillämpning av ett så kallat designperspektiv. Projektet hade därmed 
en högre ambitionsnivå, när det gäller att utforma tekniken och tjänsterna 
efter användarnas behov, än vad som anses vara vanligt i produktutveckling. 
Bland annat etablerades ett samarbete med Designhögskolan vid Umeå uni-
versitet, där studenter och lärare bidrog med specifika lösningar för att emot-
se de boendes och förvaltningens föreställda behov. 

 Simuleringsmetod 

I projektet användes en simuleringsmetod som bestod i att projektdeltagare 
från de ingående företagen agerade enligt ett antal roller som hade angetts i 
en modell, se figur 2. Projektdeltagarna kom från forsknings- och utveck-
lingsavdelningar inom företag som hade kompetens av datorteknik (Erics-
son) samt från kraft- och telekomindustrin (Vattenfall). Representanter från 
fastighetsförvaltningen samt bostadsforskning (Svenska Bostäder och 
SABO) definierade krav och behov som tekniklösningen skulle uppfylla. 
Simuleringen var ett sätt för forskare och praktiker att arbeta tillsammans i 

                                                      
52 Projektet finns även omnämnt i Stefan Junestrand (1998), Stefan Junestrand m. fl. (2000) 
och Anna Hrdlickas (2004) forskning som främst har tagit fasta på specifika tekniklösningar 
för mer framtida visionära boendeformer. 
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enlighet med den interaktiva metodens samhandling. Här har simuleringsme-
toden beskrivits i termer av målbild, rolluppsättning, simuleringsprocess och 
uppdrag. Resultatet återges genom att beskriva den IT-lösning som ingick i 
pressvisningen och den IT-lösning som implementerades i försökshuset.  

Målbild. I projektet tillämpades en kunskapssyn som innebar att de som 
skulle använda tekniken, de boende och förvaltningens personal, stod i fo-
kus. Man hade ambitionen att beakta alla kategorier av användare oavsett 
kulturella, språkliga och sociala skillnader. Det togs speciell hänsyn till olika 
användares förutsättningar, bland annat var en arbetsplats i försöksanlägg-
ningen utformad för en person med funktionsnedsättning.  

 

 
Figur 5. En pressad vardagssituation. Källa: Nils Forshed i Abrahamsson (1993). 

De boendes situation diskuterades grundligt bland samarbetsprojektets delta-
gare. En illustration, som karikerar en pressad vardagssituation i ett hem, 
användes i dessa diskussioner (se Figur 5). Utifrån bilden utkristalliserades 
en gemensam målbild fram hur vardagen i ett hem kan vara och vilka situa-
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tioner som skulle kunna stödjas med IT-teknik. En situation som diskutera-
des var vardagslivets komplexitet. En mängd aktiviteter pågår där hushållets 
medlemmar är inblandade på olika sätt. Dessa aktiviteter ska organiseras, 
information ska förmedlas och logistik samordnas. En annan diskussion 
handlade om att den tekniska miljön i hemmet skiljer sig från tekniska miljö-
er på kontor eller på industrier. Bostäder är vanligtvis inte konstruerade ut-
ifrån den tekniska utrustningens krav på renlighet, skydd och vana använda-
re. Tekniken i hemmen måste också vara utformad så att inte personer ska-
das. Den teknik som finns i hemmen är ofta installerade i efterhand, vilket i 
praktiken stöter på problem av både teknisk och social natur. Användarna i 
hemmet har inte något tekniskt stöd att tillkalla när problem uppstår utan 
tekniken måste vara utformad så att användaren inte behöver några tekniska 
förkunskaper.  

Av illustrationen av vardagsmiljön framgår inte vilket språk som talas, 
om någon i hushållet har funktionshinder eller om det finns andra sociala och 
ekonomiska begränsningar. Det framgår inte heller om bostaden är en en-
skild villa, hyreslägenhet, bostadsrättslägenhet eller om bostaden finns i en 
stad, förort eller samhälle på landsbygden. Sådana lokala faktorer påverkar 
också i vilken utsträckning hushållet har möjlighet att tillgodogöra sig IT-
tekniken. På så sätt diskuterade projektdeltagarna hemmet som miljö för den 
teknik och de tjänster som skulle utformas. Frågor om vilka aktiviteter som 
var viktiga diskuterades samt hur och om teknik kan underlätta dessa aktivi-
teter. Andra frågor var om man kan underlätta informationsutbytet inom 
hushållet? Finns det sätt att stödja hushållets koordinering av aktiviteter?  

Liknande diskussioner fördes för att inventera processer inom förvalt-
ningen som skulle kunna stödjas med IT. Vilka moment skulle kunna under-
lättas om informationsöverföringen automatiseras? Kan fastighetsskötaren 
omdisponera tid till hyresgäster i stället för att manuellt samla mätvärden? 
Hur kan kommunikationen med hyresgästerna förbättras? Utifrån sådana 
frågor om de boendes och förvaltningens vardagliga praktik utformades en 
prototyp av en IT-lösning som implementerades i försökshuset. Hur model-
len och projektets metodik var utformad redovisas nedan. 

Rolluppsättning. En modell låg till grund för att organisera rollerna i sam-
arbetsprojektet och vara ett stöd för att utforma tjänster och produkter i simu-
leringsprocessen (se Figur 6). Modellen illustrerar en framtida organisation 
av aktörer och relationerna dem emellan som antogs vara nödvändiga för att 
producera, leverera och samordna tjänster med digital teknik inom ett lokal-
samhälle.  
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Figur 6. Aktörers roller och relationer för IT-tjänster i ett lokalsamhälle 

Gemensamt för alla aktörer var att de förbands med varandra genom den 
tekniska infrastruktur som distribuerade IT-tjänsterna. Den lokale IT-
operatören placerades centralt i strukturen och hade en strategiskt teknisk 
och organisatorisk position. Projektet tog fasta på relationer mellan fastig-
hetsägaren, förvaltaren och andra tjänsteleverantörer samt de boende. Alla 
roller förväntades agera inom ett lokalsamhälle. Nedan beskrivs de parter 
som ingick i simuleringen och den roll de hade att agera utifrån.53 

En lokal IT-operatör utsågs till att vara koordinator och länk mellan de bo-
ende och de andra aktörerna. Den främsta uppgiften var att ansvara för det 
tekniska systemet som anslöt de boende med tjänsteleverantörerna. Det an-
togs att utbudet av tjänster och erbjudanden skulle komma att öka i framtiden 
från lokala men även globala leverantörer. Genom sin strategiska position 
skulle den lokala IT-operatören kunna upphandla fördelaktiga tjänster och 
erbjuda dem till de boende.  

Tjänsteleverantörer erbjöd här tjänster som i något avseende använde IT, 
antingen som teknik att producera tjänsten med eller som metod att leverera 
tjänsten. Exempel på IT-tjänster kan vara olika erbjudanden för Internetan-
slutning, telefoni, spel, film och musik. Andra tjänster kan presenteras, er-

                                                      
53 Motsvarande beskrivning görs av Hunhammar där modellen som används här benämns som 
en affärsmodell och aktörerna representerar roller i en förädlingskedja för IT-tjänster. Den 
lokala IT-operatören benämns där för en accessoperatör som mäklar IT-tjänster till de boende 
och tjänsteleverantörerna motsvaras av serviceleverantörer (Hunhammar 1998:101). 
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bjudas och beställas via IT såsom sällanköpsvaror. Exempel på tjänsteleve-
rantörer kan vara butikerna i närområdet, butiker med ett speciellt utbud, 
nyhetsförmedling (tidningar), nöjen (TV och videobutiken) och samhälls-
tjänster som omvårdnad (hemtjänsten) eller när något allvarligt händer som 
inbrott (polisen) samt brand och olyckor (brandkåren). I detta projekt repre-
senterade Svenska Bostäder förvaltning av den tjänsteleverantör som erbjöd 
hyresgästerna service i boendet och som förvaltade fastigheten med IT-stöd. 

Infrastrukturleverantören utformade systemlösningar utifrån de boendes, 
operatörens och tjänsteleverantörernas krav. Det kunde röra sig om tekniska 
lösningar och mjukvara så väl som utbildning och support.  

Nätoperatören anlitades av den lokale IT-operatören för att bistå med service 
och underhåll för det tekniska systemet. 

Tre praktiker definierades för de boende, nämligen som hyresgäst, konsu-
ment respektive medborgare. I rollen som hyresgäst hade den boende förbin-
delser med förvaltaren. Konsumenten hade relationer med leverantörer av 
kommersiella tjänster och medborgaren hade tillgång till samhällstjänster.   

Under simuleringens gång utvecklades rollernas inriktning och relationer 
med varandra. Förvaltningen var en central tjänsteleverantör under hela pro-
jekttiden medan hemtjänsten, posten, närpolisen, tidningsbud samt leverantö-
rer av Internet och telefoni deltog under olika perioder. Andra roller som 
ingick hela projekttiden var den lokale IT-operatören och infrastrukturleve-
rantören som både var teknikleverantör och ansvarade för driften och under-
hållet av utrustningen. Däremot var det olika aktörer som besatte rollerna 
under olika perioder. Den lokale IT-operatören var mest omdiskuterad där 
Vattenfall, Ericsson, Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen var några 
av de aktörer som gjorde anspråk på rollen. 

Simuleringsprocess. Utgångspunkten utgjordes av att de boende som hyres-
gäster, konsumenter eller medborgare efterfrågade service eller tjänster. Det 
initierade en händelsekedja där rollerna successivt grep in varandra för att 
utforma ett erbjudande och leverera den efterfrågade tjänsten. Arbetsfördel-
ningen mellan rollerna upprättades genom att simulera olika affärsrelationer 
och vanliga moment var förfrågningar, avsiktsförklaringar, offerter, beställ-
ningar, kravspecifikationer och avtal. Nedan illustreras en tänkt händelseked-
ja där en hyresgäst efterfrågar en bättre lösning för klädvård.  
Här förutsätts att den lokale IT-operatören upphandlar en teknisk lösning för 
fastighetsägarens räkning av ett antal tjänsteleverantörer. I Figur 7 visar den 
övre raden till beställningen av tjänsten, medan den undre visar hur tjänsten 
levereras. Först har hyresgästerna önskemål om att tvättstugorna bör förbätt-
ras genom att öka tryggheten och att göra det enklare att tvätta. Det är i så-
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dana fall vanligt att fastighetsförvaltningen tar emot hyresgästernas synpunk-
ter. Därefter preciseras önskemålen som innebär att tvättprocessen ska  

kunna övervakas från lägenheterna. 
 

Figur7. Händelsekedja från önskemål till leverans av en IT-tjänst 

Denna kravspecifikation riktas till den lokale IT-operatören som vidtar för-
handlingar med leverantörer av tvättutrustning, infrastrukturleverantören och 
nätoperatören. En offert på utrustning för klädtvätt, kommunikation till lä-
genheterna och driftsinformation ställs samman till fastighetsägaren via för-
valtningen. Den lokale IT-operatören testar tekniken och gränssnittets ut-
formning bland annat genom att de boende ger synpunkter på funktionerna. 
Efter godkända test installeras tekniken i försökshuset. Infrastrukturleveran-
tören ansvarar då för installation. Drift och underhåll sköts av nätoperatören 
och den lokale IT-operatören koordinerar tjänsteutbudet mellan hyresgäster-
na och förvaltningen. 

Efterhand byggdes en kunskap upp där aktörernas specifika uppgifter ut-
kristalliserades, vilka som var samarbetsparter i olika situationer och var 
gränsen gick mot andra roller. Under arbets gång förändrades också innehål-
let i rollerna och gränserna försköts, medan de grundläggande relationerna 
som uttrycktes i modellen bibehölls. 

Uppdrag. Samarbetsprojektet hade tre uppdrag. Det ena uppdraget var att 
demonstrera framtida IT-tjänster och funktioner i samband med en pressvis-
ning i en lablokal och demonstrationslägenhet. Det andra var att implemente-
ra en IT-lösning i ett försökshus. Ytterligare ett uppdrag tillkom efterhand. 
Det bestod av att kort utforma ett koncept för hur IT kan användas i lokal-
samhället. Gemensamt var att uppdragen skulle IT integreras och utformas 
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utifrån de boendes vardag och förvaltningens operativa praktik där målet var 
att det tekniska systemet skulle motsvara följande mål:  

• Att utveckla nya tjänster och serviceområden 
• Utforma en lönsam kombination av tjänster och tjänstepaket 
• Utforma en gemensam infrastruktur för flera leverantörer 
• Utforma användarvänliga lösningar 
• Arbeta för att hyresgästerna ska kunna välja tjänster 

I det första uppdraget skulle IT-tjänster och funktioner var installerade i en 
lablokal och i en demonstrationslägenhet. IT-lösningen var sammansatt av 
produkter som skulle vara möjliga att realisera inom en nära framtid på 5-10 
år. Resultatet redovisades i samband med en pressvisning 1998. Det andra 
uppdraget bestod i att installera tre funktioner i försökshuset: att boka tid för 
tvätt i den gemensamma tvättstugan, att utforma en entré som var välkom-
nande och som ökade tryggheten i huset samt att förenkla förvaltningens 
”felanmälan”. Dessa funktioner skulle kunna användas direkt av de boende i 
försökshuset. Utformningen skulle i de båda fallen utgå från de boendes 
önskemål att förenkla vardagen och förvaltningens strävan att effektivisera 
sina processer och erbjuda service. Vad det innebar för utformningen av en 
tvättstugebokning, ett passersystem och en felanmälan redogörs av Hun-
hammar (1998) och beskrivs i korthet nedan: 

Tvättstugebokning. Boka tid för tvätt innebar att tvättstugans maskiner skulle 
kunna bokas från den egna lägenheten, från en gemensam dator i huset eller 
från valfri arbetsplats. De boende skulle själva ange den tid som behövdes 
för att tvätta och den förbrukade tiden debiterades användaren. Av trygghets-
skäl skulle det framgå vilken annan person som man delade tvättstugan med 
och endast två hyresgäster kunde boka samtidigt. När tvättprogrammet var 
klart skulle en signal gå till lägenheten eller annan vald plats. Driftsinforma-
tion skulle levereras till förvaltningen. 

Passagesystem. Entrén i försökshuset skulle välkomna personer som var 
accepterade i huset medan obehöriga personer inte skulle ges tillträde. Med 
en elektronisk nyckel, porttelefon och kod fick de boende, besökande och 
servicepersonal tillträde till huset. Entrédörrarna kunde öppnas från lägenhe-
ten och områdeskontoret då besökare anmälde sig via en kamera och mikro-
fon till en av förvaltningens personal eller lokale operatörens personal. Den 
traditionella porttavlan var ersatt av en datorskärm med namnen på lägen-
hetsinnehavare, andra boende i huset och frivilliga uppgifter som de boende 
kunde lägga till. Skärmen visade också information från förvaltningen och 
övriga upplysningar om närpolisen, tidtabeller, taxi mm. Det fanns även en 
ambition att ta emot butiksvaror och lättare gods i entrén samt att sortera 
hushållsavfall och returer i en angränsande miljöstuga. 
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Felanmälan. Kommunikationen från hyresgästerna till förvaltningen förenk-
lades genom att de boende talade eller skrev in ett meddelande via en data-
skärm i bostaden eller i huset. Mottagaren besvarade beskedet med att före-
slå en tid för besök, beskriva hur felet kan avhjälpas eller begära komplette-
rande uppgifter. Det var viktigt att förvaltningen kunde effektivisera sina 
rutiner liksom att de boende skulle få korrekt information så att ingen part 
behövde ägna onödig tid när fel skulle åtgärdas. 

De ovanstående önskemålen innebar att ett kommunikationsnät förband 
områdeskontor, entré, tvättstuga, lägenheter och den lokale IT-operatören. 
Olika typer av teknik integrerade bild, ljud och text med utrustning för 
tvättmaskiner, lås och datorteknik. De ovan beskriva funktionerna komplet-
terades med andra tjänster som beskrivs senare i kapitlet. Men först vill jag 
beskriva den kontext i vilken simuleringsmetoden placerades. 

 Kommentar till simuleringsmetoden 

Användning av olika spel eller simuleringar som forskningsmetod förekom-
mer när situationer ska studeras där sammanhangen är komplicerade eller 
består ett flertal osäkra komponenter. Stefan Lundberg (1997 och 2007) har 
tillämpat sådana spelteorier för att studera beslutsprocesser i bostadsföretag 
utifrån olika strategier för informationsanvändning. Mikrosimulering är en 
annan form av spel som utförs i datormiljö som bland annat används av Mar-
tin Clarke och Einar Holm (1997) för planering av hälso- och sjukvård, bo-
stadsmarknad samt för geografisk teoriutveckling. Holm (1984) har även 
analyserat utfall av poliska beslut med avseende på lokalisering av utbild-
ning, sysselsättning och boende med mikrosimulering. Gemensamt för spel 
och simuleringar är att aktörer avbildas och agerar utifrån vissa givna regler, 
situationer och beteenden som utvecklas under simuleringens gång. Resulta-
ten används för att verifiera antaganden om beteenden, studera olika utfall 
eller följa en händelseutveckling (Holm, Mäkilä och Öberg 1989). En enkel 
form av mikrosimulering tillämpade jag för att skatta individers val av bo-
stad utifrån vilken uppväxtmiljö de hade som barn (Brydsten 1994).  

Simuleringsmetoden i Vällingbystudien hade ambitionen att överbrygga 
gapet mellan teknikutvecklare och användare. Inledningsvis var inte aktörer-
nas roller utvecklade utan de kompletterades under simuleringens gång. En 
viktig drivkraft i projektet var de presentationer och visningar som gjordes 
av anläggningen. Det var inbjudna grupper från branscherna telekomföretag, 
bostadsföretag och kommunala företrädare samt andra grupper som hade 
kontakt med projektet. Under dessa visningar tvingades vi deltagare att for-
mulera oss och besvara frågor om hur tekniken skulle användas. Successivt 
fick rollerna fylligare beskrivningar och relationerna mellan rollprojekten 
förtydligades. Missförstånd, målkonflikter och andra störningar uppkom 
efterhand. Olika företagskulturer och skillnader i ambitionsnivå för föränd-
ringsarbete var starkt begränsande faktorer. Det fick till konsekvens att arbe-
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tet i projektet fick en överbetoning på tekniska lösningar medan organisato-
riska frågor och utveckling av tjänster fick stå tillbaka. Det fanns också en 
risk att hyresgästerna i försökshuset blev allt för hårt utsatta av företagens 
iver att utveckla nya produkter och testa olika tekniker. Även om det var 
frivilligt för hyresgästerna att delta i projektet så kom alla i huset att påver-
kas mer eller mindre av installationer som rörde fastigheten. Det rörde sig 
främst om att ett flertal studiebesök genomfördes och att försökshuset fick 
uppmärksamhet i press. Många hyresgäster upplevde installationerna och 
uppmärksamheten som intressanta inslag, medan andra kände sig besvärade.  

I Magnus Hunhammars studie av simuleringen i projektet har de organisa-
toriska aspekterna lyfts fram. Han har intervjuat de inblandade aktörerna och 
konstaterar att det tar mer tid och uthållighet för att utveckla nya lösningar i 
samverkan mellan flera aktörer än var för sig. Hunhammar påpekar vidare att 
aktörerna uppfattade att de boende hade svårigheter med att föreställa sig 
vad framtida tekniska lösningar skulle kunna innebära för dem, när det inte 
fanns något att relatera till (Hunhammar 1998). 

Utformningen av simuleringsmetoden var starkt influerad av telekomin-
dustrin genom projektdeltagare från företaget Ericsson. Det avspeglades i 
definitionerna av de simulerade rollerna, begreppen och synen på tekniken 
som tillämpades. En liknande bild tecknas av Sten-Åke Carleheden (1999), 
där han beskriver telekommunikationsmonopolens strategiska beteende vid 
en liberalisering av teleoperatörsbranschen. Carleheden beskriver hur tele-
komindustrins omstrukturering med avreglering av marknaden påverkat 
verksamheterna för operatörer och teknikleverantörer. Fram till avreglering-
en var det dåvarande Televerket, den operatör som Ericsson hade ett nära 
samarbete med. Det har enligt Lars Ilshammar och Joachim Åström (2001) 
bidragit till uppbyggnaden av en högteknologisk standard i produktutveck-
ling och forskning inom telekomindustrin. Numera har även andra aktörer 
börjat intressera sig för kommunikationstjänster. Fastighetsägarnas engage-
mang är ett sådant exempel. Nya kategorier av tjänsteleverantörer baserar sin 
verksamhet på IT-teknik, vilket leder till andra marknadsnischer mellan leve-
rantörer, fastighetsägare och konsumenter. Den lokale IT-operatören är ett 
exempel på en framtida aktör som kan nyttja IT-lösningar i sitt affärskon-
cept. Denna förväntade framtid motiverade en teknikleverantör som Ericsson 
att engagera sig i utvecklingen av nya operatörer och framtida teknisk infra-
struktur. Även andra aktörer visade intresse för denna utveckling. Energifö-
retaget Vattenfall var en tid engagerad i projektet för att få inblick i hur olika 
fastighets- och områdesnät skulle opereras både tekniskt och kommersiellt. 

Min bedömning är att det praktiska arbetet med att utforma olika lösning-
ar varit konstruktivt och stimulerande. Däremot utkristalliserades olika pro-
blem när projektdeltagare från de olika företagen hade skilda synsätt. Efter-
som IT-lösningen var en prototyp kunde skiljaktigheter skjutas på framtiden, 
vilket också innebar att vissa frågor inte löstes. Samarbetsprojektet pågick 
under en lång tid och olika konstellationer av deltagare deltog i olika faser. 
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Det gjorde att vissa förskjutningar av uppdraget var svåra att undvika. Sam-
mantaget gav projektet ett kunskapsunderlag som numera har återförts till 
projektägarnas ordinarie verksamheter. Inom Ericsson bildades en ny pro-
duktlinje för fibersystem, nätdesign och telefonilösningar för IP54, Svenska 
Bostäder utökade nätutbyggnaden till hela Vällingby och affärsidén om en 
lokal operatör återfinns inom företaget LCO BoNet AB som övergick till 
Bostream AB, uppköpt av Bredbandsbolaget numera ägt av norska Telenor. 

Projektets simuleringsmetod kan ses som en direkt tillämpning av den in-
teraktiva metod där praktiker och forskare samverkar i praktisk handling. 
Mitt personliga engagemang i projektet har bestått i att jag deltagit i samar-
betsprojektet i rollen som fastighetsförvaltare.  

Intervjuer av hushåll i försökshuset 

Under samarbetsprojektet fördes återkommande samtal med de boende i 
försökshuset. Deras synpunkter och rekommendationer låg till grund för 
anpassningen av funktionerna samtidigt som projektdeltagarna fick stor in-
blick i hur tekniken användes i praktiken. En mer strukturerad materialin-
samling gjordes utifrån frågeställningar som är relaterade till denna avhand-
ling. Frågeställningen var att undersöka vilka tjänster och funktioner under-
stödjer vardagslivet för de boende som hyresgäster, konsumenter och med-
borgare. Detta skedde ett år efter att projektet lagts ned, drygt ett år efter 
pressvisningen 1999. De funktioner som var implementerade underhölls 
fortfarande i försökshuset och förvaltningen hade återgått till Svenska Bo-
städers ordinarie förvaltning. 

En kompletterande materialinsamling av de boendes erfarenhet kunde an-
tingen ske genom frågeformulär eller genom intervjuer. Jag valde intervjuer 
då min avsikt var att få IT belyst från olika synvinklar utifrån de boendes 
egna uppfattningar. Därmed begränsades de möjliga intervjupersonerna till 
dem som hade en datoranslutning via projektet. De presumtiva intervjuper-
sonerna skulle kunna ge synpunkter på de funktioner som fanns i huset och 
delge mig sina erfarenheter från datoranslutningen. De skulle vidare ha fått 
en viss kunskap om den nya tekniken, så att de kunde bedöma i vilket avse-
ende tekniken var användbar för dem. 

Totalt intervjuades 6 personer som tillhörde 5 hushåll. Det var omkring 
hälften av de 11 hushåll som hade en dator med Internetanslutning i försöks-
huset vid intervjutillfället våren 2001. Av bortfallet var två hushåll bortresta, 
ett var inte kontaktbart via telefon, ett hade jag svårt att samtala med på 
grund av språket och två hushåll var först positiva men avstod senare. Inför 
intervjuerna kontaktades hushållen med ett brev och telefonsamtal, där jag 
återknöt till den tidigare kontakt vi hade haft i samarbetsprojektet och där jag 

                                                      
54 IP står för Internet Protokoll, vilket nyttjas för digitala överföringar inom Internet. 
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presenterade det aktuella forskningsprojektet. Det hade varit önskvärt att fler 
personer deltagit i intervjuerna. Framförallt saknas synpunkter från teknikin-
tresserade personer, yrkesarbetande och ungdomar samt personer med ut-
ländsk bakgrund.  

Under intervjuerna behandlades ett antal teman. Intervjuformuläret bestod 
av direkta frågor, men gav också utrymme för informanternas egna intresse-
områden. Samtalen inleddes med uppgifter som rörde personliga förhållan-
den, boendet i Vällingby och den vardagssituation som utgick från familjesi-
tuationen, försörjningen, studier och fritidsvanor. Därefter gjordes en 
genomgång av vanliga vardagsaktiviteter som utfördes i bostaden, närområ-
det och på andra platser. För att ringa in hur informanterna förflyttade sig i 
närområdet och staden diskuterades vilka transportmöjligheter de hade. Den 
andra delen av samtalet utgick från en tablå med tjänster och funktioner som 
definierats från studien om boendets värden (Brydsten och Berglund 1996, 
se kapitel 4). Intervjuerna avslutades med att samtala kring den datoranslut-
ning som de använt en längre tid. Frågorna rörde datorns placering, hur den 
användes, fördelar och nackdelar med att använda datorn samt olika aspekter 
på sårbarhet och säkerhet (se Bilaga D). Intervjusvaren transkriberades från 
bandinspelning till text, som därefter kategoriserades i datorprogrammet 
NUDIST (Non-numerical Unstructured Data Indexing, Search and Theori-
sing) efter svar på frågor i formuläret. Svaren sammanställdes och analyse-
rades på samma sätt som i Husumstudien, det vill säga att svar som var rela-
terade till de uppsatta frågeställningarna sorterades ut och tolkades utifrån 
metoder i kvalitativ analys och teorigenerering beskrivna som beskrivs av 
Bengt Starrin och hans kollegor (Starrin m. fl. 1991). 

 Presentation av intervjupersonerna 

Det var fyra kvinnor och två män som intervjuades. De intervjuade var över-
lag medelålders och äldre personer, förutom två personer som var unga. In-
tervjupersonerna har här fått fingerade namn för att säkerställa kravet på 
anonymitet. Maria och Peter levde tillsammans i en liten lägenhet. Lisa var 
drygt 40 år och studerade för att få ett nytt jobb, Britta, Anna och Bengt var 
folkpensionärer och hade en lång historia bakom sig från arbetslivet och från 
att bo i Vällingby. Britta levde i ett särboförhållande med sin make som bod-
de permanent i fritidshuset på en annan ort.  

Anna har sedan en lång tid tillbaka levt själv. Hon har som frånskild 
kvinna ensam tagit hand om sina söner och förvärvsarbetat. Hon lever nu ett 
utåtriktat och självständigt liv som hon delar mellan fritidshuset, ett aktivt 
föreningsliv och barnens familjer. Anna har haft tankar på att flytta till fri-
tidshuset, men ser fördelarna med att kunna förflytta sig mellan olika orter 
och aktiviteterna. Jag behöver båda miljöerna, faktiskt. Jag har märkt att i 
stugan blir det väldigt lite kulturutbyte, men där finns en storslagen natur, 
som jag tycker så mycket om på höstarna. Anna har valt sina platser utifrån 
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att kunna resa med buss och tåg då hon inte vill vara beroende av bil. Även 
om det skulle bli aktuellt att flytta så vill hon inte lämna lägenheten, då hon 
anar att hon skulle vilja återvända, speciellt under ålderdomen.  

Bengt har sedan några år tillbaka blivit änkling efter att ha vårdat sin fru 
under en lång sjukdomstid. Han lever kvar i deras hem och känner sig ensam 
då han inte har barn och endast sporadiska kontakter med släkten. Bengt har 
också ett fritidshus som han vistas i under helger och somrar. Han vill gärna 
flytta till en mindre bostad eller helst till ett hus på landet, men ser inte fri-
tidshuset som ett alternativ. Egentligen är det inte så här jag skulle vilja bo. 
Om jag hade ekonomiska möjligheter så skulle jag nog välja ett annat boen-
de - hus kanske. Sedan hans fru dog har han förlorat både sitt hem och sin 
hembygd, men han hyser hopp om att knyta nya kontakter både på orten där 
fritidshuset är beläget och med andra pensionärer i Vällingby. Bilen är viktig 
för Bengt och den används till att resa till fritidshuset samt på resor runt i 
Sverige. 

Britta har en åldrande make och en mycket sjuk vuxen son. Hon har lä-
genheten i Vällingby som sin fristad på veckorna och åker till sjuke maken i 
fritidshuset på helgerna. De har två barn som i sin tur har familjer. Britta 
umgås ofta med dem. En av sönerna har fått en livshotande sjukdom, så för-
utom att Britta ansvarar för sin och makens vardag står hon i ständig bered-
skap för sin sjuke son. Britta tar ett stort ansvar för sina anhöriga och sätter 
stort värde på lägenheten i Vällingby, sin bil och de extratimmar hon arbetar 
på ett konditori. Det ger henne ekonomisk frihet och stimulans genom att 
hon får träffa andra människor.   

Anna, Bengt och Britta har lämnat sina förvärvsliv bakom sig. Anna slu-
tade innan hon var 65 år i samband med att arbetsplatser omorganiserades 
och datorer infördes. Bengt arbetade fram till pensioneringen medan Britta 
ännu fortsätter att arbeta några timmar i veckan på ett kafé, trots att hon är 
pensionär.  

Peter och Maria har just avslutat sina studier och inlett sitt arbetsliv. De 
lever fortfarande som studenter i en liten lägenhet med ett rum och kokvrå. 
Men de börjar ana att tillvaron skulle kunna förändras till ett mer organiserat 
vardagsliv. Bostaden är endast en praktisk lösning, då arbetet och umgänget 
med vänner är viktigare. Som studenter var deras ekonomi starkt begränsad, 
vilket ännu avspeglar sig i deras sätt att leva och konsumera. Båda ser ratio-
nellt på sitt boende. Boendet får inte ta tid och engagemang från mer priori-
terade aktiviteter. På sikt måste de byta bostad och Maria ser hur det skulle 
underlätta deras vardag. Peter är mer tillfreds med tillvaron. Han har inrättat 
sin tillvaro med att arbeta, minimera hushållssysslorna och ägnar i stället åt 
vänner och fritidsaktiviteter. 

Lisa, som är drygt 40 år och tidigare arbetat med administrativa sysslor i 
en offentlig förvaltning, går numera en utbildning i ekonomi och bokföring. 
Hon ser fram emot ett nytt arbete och en ny tillvaro på en annan ort. Lisa har 
endast sporadisk kontakt med sin vuxna dotter och har brutit kontakten helt 
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med släkten. Lägenheten är en trygg plats. Hon undviker att vistas i Välling-
by centrum och tar alltid bilen för att inte behöva vistas i offentliga miljöer. 
Det finns en stark längtan att förändra livet i alla avseenden. Lisa har arbetat 
hårt i sitt liv som ensamförsörjare till ett barn, invandrare och ett liv nära 
socialt belastade grupper. 

Av de sex tillfrågade har fyra bott i Vällingby med omnejd sedan länge. 
De har antingen vuxit upp i området eller flyttat dit i samband med att de 
inledde sitt familjeliv. Det unga paret och den medelålders kvinnan vill inte 
bo i Vällingby i framtiden utan söker aktivt efter bostad i ett annat område. 
Pensionärerna ser gärna att de får möjlighet att bo kvar i området och helst i 
samma lägenhet. 

 Kommentar till intervjuerna  

Intervjuerna med boende i försökshuset genomfördes ett år efter att jag av-
slutat mitt engagemang i samarbetsprojektet och av implementeringen av IT-
lösningen i försökshuset. Det innebar att jag kunde inta ett mer distanserat 
förhållningssätt till intervjupersonerna och koncentrera materialinsamlingen 
kring forskningsfrågorna. Jag var extra tydlig med att informera intervjuper-
sonerna att jag inte deltog i den då pågående förvaltningen av försökshuset. 

De personer som intervjuades var väl kända för mig, vilket innebar att in-
tervjuerna kunde genomförs under samtalsliknande former i deras hem. In-
tervjuerna spelades in med bandspelare, vilket några var lite avvaktande till 
en början, men eftersom jag var en bekant person kom samtalet att flyta obe-
hindrat. Det var en fördel att strukturera samtalet efter ett intervjuförelägg 
och föra anteckningar. Det förstärkte bilden av samtalet som en materialin-
samling och inte ett privat besök.  

Intervjupersonerna hade en viss allmän kunskap om teknik men begrän-
sad kunskap om IT. Däremot hade de använt IT-lösningen i huset i cirka 2 år 
och hade därmed en stor erfarenhet av dessa specifika lösningar. Eftersom 
samtalen rörde boendet och IT-funktionernas betydelse i vardagslivet var det 
en stor fördel att intervjuerna genomfördes i hemmiljön. Lägenheten, fastig-
heten, området och Vällingby centrum var kända miljöer för dem och för 
mig, så samtalet kunde röra sig från övergripande frågor till detaljer. Under 
samarbetsprojektet hade gemensamma uttryck och referenser utvecklats, 
vilket underlättade för intervjupersonerna att återge erfarenheter och för mig 
att förstå sammanhanget. 

Avsikten med intervjuerna var att få ta del av några människors erfaren-
heter av IT utifrån hur funktionerna skulle stödja vardagen i boendet. Tim 
May menar att det finns en risk att semistrukturerade intervjuer förlorar i 
jämförbarhet, medan de istället förmedlar en djupare insikt och variation av 
erfarenheter (May 2001). För denna studie var det viktigare att vara lyhörd 
för användarens erfarenheter än att sträva efter representativa resultat. 
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Demonstration av en IT-lösning i ett lokalsamhälle 

Den försöksmiljö som visades upp på pressvisningen bestod av en lablokal 
och en obebodd lägenhet i försökshuset. Uppdraget var att bygga upp en 
teknisk lösning och demonstrera tekniska, organisatoriska och affärstekniska 
frågor som skulle kunna ligga till grund för realiserbara produkter på 5-10 år 
sikt.  

IT-lösningen offentliggjordes genom en pressvisning i november 1999 
och beskrevs på följande sätt: För Bolab är det användningen av IT i våra 
hem och hus som är viktig, och det är vi användare som ska styra utveck-
lingen, inte teknikentusiasterna. Man kan fantisera om allt som går att göra 
med ny teknik, men den ska bara användas till det som är nyttigt eller roligt. 
Rätt använd kan informationstekniken göra vardagslivet lite enklare och lite 
tryggare. Den kan hjälpa oss köpa varor billigare eller värna om miljön, men 
också underlätta för det ökande antal människor som studerar och arbetar 
hemifrån. 55  

Tjänsternas gränssnitt hade anpassats för olika användare, så som privata 
personer med olika kunskapsnivå samt fastighetsskötare och operatörens 
administrativa personal. Lämpliga datorgränssnitt utformades utifrån det 
användarperspektiv som benämns för ”design for all”.56 Ett samarbete med 
Designhögskolan vid Umeå universitet etablerades där prototyper för en 
tvättstugebokning, felanmälan och entréfunktion utformades. Med en ge-
nomtänkt utformning skulle alla som bor, besöker eller arbetar i ett flerbo-
stadshus kunna använda den tekniska utrustningen oavsett ålder, fysik, språk 
och kunskaper. 

De ingående parterna var då Svenska Bostäder AB, Hyresgästernas Riks-
förbund, Ericsson och Bredbandsbolaget AB som besatt rollerna enligt Figur 
5. Ericsson ansvarade för två roller, som leverantör och ansvarig för drift av 
det tekniska systemet och tjänsteplattformen. Svenska Bostäder och Hyres-
gästernas Riksförbund tog ett gemensamt ansvar för den lokala IT-
operatören under namnet Bolab. Svenska Bostäder hade även rollen som 
tjänsteleverantör för sin förvaltning. Bredbandsbolaget agerade som tjänste-
leverantör för internet, video och lokala tjänster via en demonstationsversion 
av en portal som skulle motsvara den lokale IT-operatörens datorgränssnitt. 
Den telefoni som ingick i systemet hade vid pressvisningen ingen leverantör. 

                                                      
55 Citatet hämtat ur en broschyr framtagen av samarbetsprojektet, det vill säga AB Svenska 
Bostäder, Hyresgästföreningen, Bredbandsbolaget och Ericsson, se även pressmeddelandet i 
Bilaga E.  
56 Britt Östlund (2000) har också varit engagerad i liknande studier där äldre personer har 
varit användare av IT-system. Hon har inventerat angreppssätt, metoder och resultat från 
produktutvecklingen inom IT från industrin och olika forskningsdiscipliner i Sverige och 
Europa. Östlund tydliggör också avsaknaden av en metodutveckling där brukare och teknik-
utvecklare interagerar för att uppnå en bättre korrespondens mellan produkter och avnämare.  
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Figur 8. Ingående aktörer inför pressvisningen 1999. 

Av modellens sju möjliga roller bedrevs verksamhet endast i fem, då en 
tjänsteleverantör för telefoni saknades och Ericsson delade på två roller. Det 
var inte klart vilken av rollerna som skulle agera som lokal operatör. Den 
rollen var i allmänhet attraktiv för att den hade kontroll över tjänsterna och 
den huvudsakliga kontakten med de boende. Tjänstekonceptet var i detta fall 
mer inriktat på att se de boende som hyresgäster och medborgare än i rollen 
som konsument. Projektet hade även ett visst ansvar att förse hushållen med 
konsumentprodukter genom att låna ut datorer, vilket normalt brukar bekos-
tas av hushållen.  Nedan beskrivs den IT-lösning som demonstrerades under 
pressvisningen.57 

 Demonstrationslägenheten 

I Bolab definierades lägenheten som den privata sfär som hushållen dispone-
rar. Ytterdörren var gränsen mot trappuppgången och fastighetens semipriva-
ta sfär. Därför försågs lägenhetsdörren med ett elektroniskt lås som endast 

                                                      
57 IT-lösningen utgjordes av en prototyp som bestod av tekniska delsystem för olika funktio-
ner och ett koncept för en lokal IT-operatör. I dag har delar av detta eller liknande system 
utvecklats till kommersiella produkter, 
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lägenhetsinnehavaren hade kontroll över. Hallen i lägenheten var ett rum där 
personer, varor och information passerade. Hallen valdes därmed till att vara 
en överlämningsnod från fastighetsnätet till lägenhetens tekniska system och 
därmed övergick ansvaret över de tekniska funktionerna till hyresgästen. En 
så kallade hemenhet representerade denna överlämningsnod och placerades 
på väggen medan all övrig teknisk utrustning doldes i ett skåp (se Figur 9). 

 

 

Figur 9. Hemenhet för IT-tjänster i lägenheten. Foto: författaren 

Hemenheten visade all information från mätare i lägenheten (el och värme) 
och annan information som hushållet bedömde vara relevant. Hemenheten 
förmedlade också meddelanden från porttavlan i fastighetens entré, förvalt-
ningens områdeskontor och andra platser i lokalsamhället. Bostadsföretaget 
kunde informera och kommunicera med hyresgästerna och hyresgästerna 
kunde i sin tur göra felanmälan, boka tvättstugan och öppna entrédörren i 
fastigheten.  
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Figur10. Telefon och tv ansluten till fastighetsnätet. Foto: författaren 

 
Figur 11. Hemarbetsplats med en datoranslutning. Foto: författaren 

 
Telefonen, TV och datorutrustningen var alla anslutna till samma fastighets-
nät. Detta ersatte tidigare installationer för telefoni, Tv-sändningar, video 
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och kabel-tv med digitala motsvarigheter.58 Dessutom kunde Tv-apparaten 
användas som en datorskärm för anslutning till internet och den lokale IT-
operatörens tjänsteportal (se Figur 10). Via portalen presenterades alla till-
gängliga tjänster (de Tabell 12). Det var också möjligt att hyra en dator för 
att  exempelvis arbeta hemifrån. Bilden nedan visar en arbetsplats där datorn 
var kopplad till fastighetsnätet (se Figur 11).  

Tanken var att all IT-utrustning i lägenheten kopplades till noden i hallen 
som i sin tur anslöt till ett fastighetsnät som i sin tur strålade samman med 
andra fastighetsnät till en områdesnod för lokalsamhället. På så sätt sam-
manbinds ett område genom att information och kommunikation flödar runt i 
en gemensam IT-lösning. Det innebär att lösningen skulle kunna hantera 
stora trafikmängder i olika riktningar. Det var också viktigt att systemet skul-
le vara enkelt att installera, hålla kostnader nere och vara estetiskt tilltalande 
samt att tekniken skulle kunna användas av vitt skilda kategorier av använ-
dare med olika förutsättningar. I samarbetsprojektet hade olika tekniker 
testats och deltagarna diskuterat alternativa lösningar utifrån deras specifika 
roller. Valet blev till slut en tekniklösning som var baserad på fiberoptik. 
Fiberlösningen hade fördelar som att den var miljövänlig59 och kunde trans-
portera stora mängder trafik, men hade nackdelar av att vara komplicerad att 
installera och kunde inte på ett enkelt sätt anslutas till befintlig utrustning.  

Tabell 12. Tjänsteleverantörers tjänster och funktioner i bostaden 

Utrustning Tjänster/funktioner Tjänsteleverantör 
Hemenhet 
 
 
 
 
 
 

Bokning av tvättstuga 
Felanmälan 
Öppna entrédörren 
Meddelande till boende 
Information och  
erbjudanden  
 

Förvaltningen 
 
 
 
 
 
 

Telefon 
 
 

Operatörers erbjudan-
den 
 

Valfri operatör  
 
 

Dator i bostaden 
 

Lokala varor och tjäns-
ter 

Handla Lokalt 
 

Tv och ljudanläggning Film och musik 
– globala tjänster 

Bredbandsbolaget   

Den tekniska infrastrukturlösningen i Bolab kunde användas av ca 10 000 
lägenheter. Det bildade en så kallad ”bredbandsö”, vilket motsvarade alla 
tänkta användare i stadsdelen Vällingby. På så sätt skulle ett lokalsamhälle 

                                                      
58 Vid pressvisningen i december 1999 fanns inte tekniska lösningar och kommersiella lös-
ningar för digitala alternativ till tv och telefoni. 
59 Tekniken bygger på att ljus förflyttas i glas. Det innebär att lösningarna inte genererar 
strålning vid höga kapaciteter och inte är känslig för ex vis åska.  
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bindas samman av boende, kommunens samhällsservice, butikerna i cent-
rumanläggningen, tjänsteleverantörer från andra platser och föreningslivet. 
All lokal kommunikation koordinerades från en punkt som opererades av 
den lokale IT-operatören.60 Flera sådana öar kunde kopplas samman och 
binda ihop en stad eller kommun som därefter kunde länkas vidare till värl-
den.  

 Lokalsamhället Vällingby 

Centrumanläggningen i Vällingby hade, som ett flertal andra stadscentra, fått 
erfara att kundunderlaget sviktat. Utmaningen för Vällingby centrum var 
dels att öka attraktiviteten för den lokala befolkningen, dels att konkurrera 
med de externt belägna kommersiella anläggningarna och det mer specialise-
rade utbudet i city. Samarbetsprojektet fick till mindre uppdrag att utarbeta 
ett koncept för att integrera utbudet i centrumanläggningen till försökshusets 
IT-lösning.  

Ett koncept arbetades fram för hur en IT-lösning skulle kunna samman-
binda centrumanläggningen med samtliga fastigheter via områdesnoden. 
Centrumanläggningens byggnader skulle i detta koncept först förses med 
automatiserade funktioner för värme, kyla, ventilation och säkerhet. För att 
underlätta för tillresta kunder skulle information om trafikläget, kollektiva 
transportmöjligheter och lediga parkeringsplatser finnas lättillgängliga på 
informationstavlor utefter trafikleder och i mobil utrustning. Därefter skulle 
butikernas utbud exponeras för de boende i Vällingby och för andra kunder 
via IT-lösningen. Det fördes ett flertal samtal med butikernas samarbetsor-
ganisation och andra lokala aktörer såsom socialtjänsten, biblioteket, närpo-
lisen och entreprenörer för fastighetsunderhåll. Några lokala aktörer som 
hemtjänsten, posten, tidningsutdelningen och entreprenören för avfallshan-
tering var indirekt inblandade i försökshuset då de hade servicepersonal som 
arbetade i fastigheten även om de inte var engagerade i projektet.  

Ett framtida scenario för Vällingby centrum med IT-lösningar kan jämfö-
ras med hur Bachir Mekibes (1994) beskriver stadsrummet i Paris. Där pla-
ceras automater ut för biljetter, frimärken samt informationstavlor för olika 
tillämpningar. De flesta apparater är placerade så de kan användas av kort-
växta och funktionshindrade samt står estetiskt grupperade med enhetlig 
design. Mekibes ser en tendens till att det svenska stadsrummet kommer att 
få motsvarande inslag. Automater för att boka och hämta biljetter är exempel 
på sådana inslag. Numera är alla bostadsfastigheter i Vällingby uppkopplade 
i ett lokalt nät och i Vällingby Centrum pågår en genomgripande ombyggna-
tion där en virtuell integrering med kringliggande lägenheter också ingår. 

                                                      
60 Svenska Bostäder och Hyresgästernas Riksförbund har valt att benämna denna aktör för 
Kommunikationsoperatör. Alternativa benämningar är lokaloperatör och ”service provider”.  
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Fastighetsförvaltningen som tjänsteleverantör 

Bostadsföretagen har ett intresse av att hyresgästerna har en god tillgång till 
service i närområdet. Det ökar både attraktiviteten för bostäderna och bidrar 
till en levande stadsdel. I detta avsnitt ska bostadsföretagets roll som fastig-
hetsförvaltare och tjänsteleverantör av service till hyresgästerna närmare 
beskrivas utifrån i vilken utsträckning IT-tjänster och funktioner bidrar till 
ökad trygghet, kommunikation och tillgänglighet till service och tjänster.  

 Fastighetsägarens och förvaltningens roll 

I samarbetsprojektet representerade bostadsföretaget två intresseområden. 
Det ena var att som fastighetsägare utöka sin kompetens som beställare av 
tekniska system och det andra var att utforma en service med IT-stöd. Det 
kommunala företaget AB Svenska Bostäder, som äger omkring 50 000 hy-
reslägenheter, kommersiella lokaler och centrumanläggningar i Stockholm, 
var den aktör som var representerad som fastighetsägare och fastighetsför-
valtare. Förvaltningen av försökshuset separerades från den ordinarie för-
valtningen i området, genom att verksamheten skulle ingå i projektet. Ambi-
tionen var att utforma nya serviceområden och effektivisera förvaltningspro-
cesser genom att använda IT. Lärdomar från projektet skulle därefter succes-
sivt överföras till Svenska Bostäders ordinarie förvaltning.   

Svenska Bostäder är ett allmännyttigt företag som förväntas kombinera ett 
samhällsengagemang med ett affärsmässigt agerande på bostadsmarknaden. 
Det uttrycks i affärsidén, att Svenska Bostäder på ett engagerat och affärs-
mässigt sätt ska skapa individuella och trygga lösningar för långsiktiga 
kundrelationer. Målet är förutom att vara en långsiktig hyresvärd även att 
bidra till Stockholms utveckling genom att skapa levande och attraktiva 
stadsdelar61. Samhällsengagemanget uppfylldes genom att förvaltningen 
engagerade andra lokala aktörer som socialtjänsten, hemtjänsten och närpoli-
sen för att öka tryggheten i området. Det affärsmässiga agerandet bestod av 
att upphandla entreprenörer och utveckla nya serviceområden. Förvaltningen 
var också en drivande part för att först installera IT i försökshuset och däref-
ter i området. Genom att aktivt delta i samarbetet fick Svenska Bostäder 
också möjlighet att tillägna sig ny kunskap inom IT-området som var väsent-
lig för den fortsatta expansionen. Nedan beskrivs bostadsföretagets roll i 
projektet som fastighetsägare och fastighetsförvaltare. 

                                                      
61 hemsidan www.svebo.se den 2002-04-20 
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 Fastighetsägarens motiv 

Fastighetsägaren hade en pådrivande roll i simuleringsmetoden genom att ta 
en ekonomisk risk och vara öppen för förändringar i försökshuset. Motiven 
var: 

• Att bevaka en strategisk fråga. Från fastighetsägarens sida ifrå-
gasattes inte hyresgästernas efterfrågan av IT-lösningar. Det 
sågs som en ofrånkomlig och önskvärd utveckling. Det var där-
för viktigt att delta i utformningen av tekniska lösningar och 
tjänstekoncept. 

• Att utveckla sin produkt. Nyproduktionen av bostäder hade 
minskat drastiskt medan både renoveringar och ombyggnationer 
ökat. Genom att underhålla fastigheterna och erbjuda nya för-
valtningskoncept kunde produkten fortsättningsvis förbättras.  

• Att bygga upp en kunskap. Bostadsföretagen har stor kunskap 
om fastigheter och boende, vilket var attraktivt för andra bran-
scher som såg IT i bostäder som sin framtida marknad. Genom 
att samarbeta fick bostadsföretagen kunskap om den nya tekni-
ken. 

• Att vara tidigt ute. Att vara förändringsbenägen och ta risker 
förväntades ge utdelning i framtida konkurrensfördelar gentemot 
andra fastighetsägare och förvaltare.  

• Att effektivisera förvaltningen. Det ansågs vara nödvändigt att 
effektivisera den egna förvaltningen. Utmaningen låg i att redu-
cera kostnader och samtidigt förbättra förvaltningens service till 
hyresgästerna. 

• Att skapa nya affärsområden. IT ansågs ge nya förutsättningar 
för tjänsteleverantörer och teknikföretag, vilket även innefattade 
förvaltningens framtid som leverantör av service och tjänster. 

Det låg i fastighetsägarens intresse att investera och underhålla den tekniska 
utrustningen i fastigheterna. Därmed tillgodosåg fastighetsägaren hyresgäs-
ternas efterfrågan samtidigt som tjänsteleverantörer fick erlägga en avgift för 
att leverera tjänster till hyresgästerna. Fastighetsägaren fick därmed en kom-
pensation för delar av investeringen. I simuleringsmetoden antogs att kost-
nader för IT-systemet skulle fördelas mellan olika samhällsaktörer (skola, 
vård, kommunal förvaltning och föreningar) samt lokala tjänsteleverantörer 
(butiker och kommersiell service). Andra externa tjänsteleverantörer skulle 
också betala en avgift för att få åtkomst till hushållen via IT-tekniken. 

Svenska Bostäders aktiva agerande i teknikutvecklingsprojekt för IT var 
inte vanligt i branschen. En mer vanlig strategi var att överlåta alla kommu-
nikationstjänster till en operatör och förvalta fastigheterna på traditionellt 
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sätt. I det fallet får operatörerna den huvudsakliga kundkontakten med hy-
resgästerna och bostadsföretaget en tillbakadragen position. En sådan lös-
ning kan vara ett ekonomisk fördelaktigt alternativ om IT-stödet inte berör 
de egna förvaltningsprocesserna. Det är vanligt att mindre kommersiella 
fastighetsägare agerar på detta sätt. En annan strategi är att tillsammans med 
en operatör dela på investeringen. Fastighetsägaren har då fortfarande möj-
lighet att använda IT-stödet i den praktiska förvaltningen och kan bibehålla 
kundkontakten med hyresgästerna. Denna andra strategi tillämpades i för-
sökshuset, där fastighetsägaren först investerade i tekniken och därefter över-
lät till en operatör att sköta systemet samtidigt som man har kontrollen över 
nätet. Detta är också en vanlig strategi bland bostadsrättsföreningar. Den 
tredje strategin är att fastighetsägaren tar hela ansvaret genom att operera det 
tekniska systemet och erbjuda tjänster till de boende. Denna tredje strategi 
förekommer bland några större allmännyttiga bostadsföretag, där internet 
och telefoni erbjuds de boende. Vilket agerande som fastighetsägaren väljer 
beror i stor utsträckning på företagets storlek, det geografiska läget och före-
tagets affärsidé.  

 Fastighetsförvaltningens motiv 

I Svenska Bostäder tillämpades en så kallad områdesförvaltning, där en för-
valtare samordnade några fastighetsskötare som ansvarade för separata funk-
tioner i ett område. Det fanns en ambition att förbättra kontakten med hyres-
gästerna genom att införa husvärdar och utöka serviceutbudet. Därmed skul-
le en förvaltning byggas upp där IT skulle ingå som en naturlig del av var-
dagsrutinerna. I styrdokument angavs det dessutom att förvaltningen skulle 
effektiviseras och tryggheten för de boende förbättras.62 Utifrån de vardagli-
ga rutinerna i försökshuset och aktuell forskning utarbetades en förvaltnings-
filosofi där processer effektiviserats samtidigt som ett utökat koncept av 
tjänster erbjöds de boende. 

Fastighetsförvaltningen består i allmänhet av processer som är informa-
tionsintensiva, tidskrävande och innefattar många funktioner. Avancerad 
teknisk utrustning ökar i fastigheterna vilket också ökar behovet av specialis-
ter. Den traditionella fastighetsskötseln möter nya krav på kompetens både 
tekniskt och socialt. Tekniken i försökshuset var utformad så att det var möj-
ligt att förenkla förvaltningens vardagliga rutiner och därmed skulle persona-
len få mer tid att tillmötesgå de boendes önskemål om service. Utmaningen 
var att tillgodose kraven på effektivisering utan att ge avkall på ambitionen 
att stödja hyresgästerna i boendet. Principen var att tekniken i möjligaste 
mån skulle bestå av all informationsöverföring från mätare och signaler till 
givare. Personalen skulle övervaka tekniken och optimera systemen så att 

                                                      
62 Arbetsmaterial i Svenska Bostäder och intervju med områdeschef Jonas Erkenborn. 
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energi och driftkostnader hölls låga. Under extraordinära förhållanden skulle 
ett säkerhetssystem aktiveras som kunde påkalla uppmärksamhet. All strate-
gisk information lagrades och bearbetades för att användas som beslutsun-
derlag för den fortsatta driften samt för att planera underhållet och redovisa 
förbrukningen för hyresgästerna. Idealt skulle det finnas en direkt återkopp-
ling mellan hyresgästernas förbrukning av en viss tjänst och kostnaden. Viss 
information om fastigheterna fanns också tillgänglig för fastighetsskötarna i 
husen. Det underlättade när underhåll och reparationer skulle genomföras. 
Hyresgästerna skulle också få tillgång till tekniska instruktioner för att på 
egen hand kunna genomföra enklare reparationer. Vissa tjänster som tillsyn, 
övervakning och larm kunde erbjudas till hyresgästerna vid behov.  

 

 
Figur 12. Fastighetsskötare med IT-stöd i arbetskläderna. 63 

Under simuleringsarbetet diskuterades ofta vilken roll fastighetsskötaren 
skulle ha. Fastighetsskötarrollen har förändrats från att vara inriktad på att 
underhålla fastigheterna och ansvara för driften till att också vara inriktad på 
att ansvara för att hyresgästerna trivs. Arne Rejdin (1994) menar att dagens 
högteknologiska utrustning i fastigheter förutsätter en generell professionali-
sering av den fastighetsansvarige som kompletteras med specialkompetenser 
för olika teknologier samtidigt som den kommunikativa rollen gentemot 

                                                      
63 Arbetsmaterial från samarbetsprojektet och studentarbete från Designhögskolan vid Umeå 
universitet. 
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hyresgästerna får allt större betydelse. Ingrid N Motevasel (2000) och Ulla 
Johansson (1998) har båda gjort studier av frontpersonalens inställning till 
begreppen ansvar och omsorg inom förvaltningen. De belyser den komplexa 
kravbilden på kompetensen där man ska vara praktiskt lagd och kunnig inom 
allt, att man kan lyssna, samarbeta och ha ett sunt ekonomiskt tänkande. Ulla 
Johansson beskriver vidare hur yrkesrollen vidgats och ansvaret ökat. Det 
innebär att fastighetsskötaren bör vara tillgänglig för och kompetent i en 
mängd frågor från hyresgäster, kollegor, företagsledning och externt från 
entreprenörer. Utifrån rekommendationer från den ovan refererade litteratu-
ren och projektdeltagarnas erfarenheter föreslogs att förvaltningens frontper-
sonal skulle arbeta i grupper där flera kompetenser var representerade. Tek-
niska kompetenser för den avancerade utrustningen och för tekniskt stöd till 
hyresgästerna; administrativa och ekonomiska kompetenser för affärsrelatio-
ner med andra tjänsteleverantörer samt sociala kompetenser gentemot hyres-
gästerna. De boende skulle kunna välja olika former av service och beställa 
tjänster. Förvaltningen skulle informera om aktuella åtgärder, ta emot med-
delanden och presentera erbjudanden. På sikt skulle förvaltningen upphandla 
och erbjuda tjänster till de boende som rörde allt från enklare installationer, 
städning av lägenheter, reparationer, flytthjälp och tillfälligt hjälp vid tunga 
lyft samt att handla matvaror. Detta koncept för en framtida förvaltning låg 
till grund för ett studentarbete från Designhögskolan i Umeå. De utformade 
en fastighetsskötare, en så kallad virtuell assistent, som hade IT-utrustning 
integrerad i kläderna och var uppkopplad mot systemet i försökshuset, (se 
Figur 12). 

Fastighetsskötaren var utrustad med mobil IT-teknik för att kommunicera 
med hyresgäster och få information av mätutrustning från husen. I glasögo-
nen såg han exempelvis att en hyresgäst anmält ett trasigt kylskåp. Där fick 
han också vägbeskrivning och reparationsanvisningar. På armbandsuret kun-
de han styra all information och i skorna fanns kraft i batterier för att driva 
utrustningen. Dessutom var fastighetens tekniska utrustning integrerad med 
IT-lösningen liksom affärsrelationerna med andra servicegivare och entre-
prenörer, enligt modellen för Facility Management (Högberg och Högberg 
2000, Jensfelt 2001). Därmed kunde fastighetsskötarna ägna den mesta tiden 
åt att samtala och erbjuda service till hyresgästerna.  

Implementering av IT-lösningen i försökshuset 

Stadsdelen Vällingby i Stockholm är uppbyggd kring en idé om ett framtida 
samhälle där invånarna skulle arbeta, bo och ha tillgång till service inom 
området. I kapitel 3 beskrivs hur Vällingby byggdes upp kring en grann-
skapstanke med vardagliga funktioner i bostadens närområde, men också 
med en funktionsuppdelning där just boendet separerades från samhällets 
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andra verksamheter. Vällingby, en stadsdel där en begynnande nedgång 
skulle stävjas genom ett förändringsarbete. En del av detta förändringsarbete 
var att bostadsföretaget Svenska Bostäder påbörjade en genomgripande upp-
rustning av fastighetsbeståndet som bland annat innebar att utrustning för IT 
integrerades i alla bostäder och i centrumanläggningen.64 Därmed kunde 
stadsdelens arkitektoniska kvaliteter bibehållas samtidigt som IT tekniken 
möjliggjorde att boende, näringsidkare och samhällsaktörer kunde få infor-
mation och kommunicera med varandra inom lokalsamhället och utåt med 
världen. Den vision som låg till grund för upprustningen av Vällingby har 
formulerats av Claes Engerstam från Svenska Bostäder på följande sätt: 

 
”Att försöka förverkliga idéerna om hur IT-samhällets teknologi kan ut-

nyttjas på rätt sätt för att utveckla Vällingby till ett lokalt samhälle som mot-
svarar människornas förväntningar i början av nästa årtusende, är en stor ut-
maning som bör sporra alla som bor och verkar i Vällingby. Visionen är att 
Vällingby år 2004, 50 år efter den officiella invigningen av Vällingby Cent-
rum, på nytt ska kunna hyllas som framtidsstaden, en förebild för lokala sam-
hällen. Ett samhälle där invånarna har fått ökade möjligheter att välja kon-
sumtionsmönster och livsstil genom att kostnaderna för nuvarande tjänsteut-
bud sänkts och ekonomiskt utrymme skapats för ett utbud av nya tjänster” 
(Engerstam 1998). 

Visionen angav riktningen för ett framtida Vällingby, där man ville ge invå-
narna möjlighet och utrymme att delta i samhällslivet som boende, medbor-
gare och konsumenter. Man ville gynna de förutsättningar som skulle leda 
till ett robust och tryggt samhälle, med goda kommunikationer internt och 
externt samt med tillgång till lokala och globala tjänster. Liksom de kring-
liggande bostäderna skulle centrumanläggningen förses med IT-lösningar i 
samband med den genomgripande upprustningen. Det skulle också möjlig-
göra ett lokalt tjänsteutbud av tjänster till boende i Vällingby, som också 
skulle sträcka sig till regionen och världen.65 
Under 1950-talets första år uppfördes några punkthus i Vällingbys första 
bostadsområde.66 Ett sådant punkthus utsågs som försökshus för samarbets-
projektet, se bild 8. Det uppfördes 1953 och stod inför en större renovering 
av vatten- och avloppsstammar. I försökshuset fanns 42 lägenheter. Hälften 
av de boende var äldre personer, många levde ensamma och endast några 
hushåll var barnfamiljer. De flesta var svensktalande, men många hade andra 
språk som sitt modersmål. För de yngsta hushållen var de små lägenheterna 
den första egna bostaden och för de äldsta hushållen var det kanske den sista. 

                                                      
64 En utförligare beskrivning av Vällingby centrums upprustning har beskrivits av Olof Eriks-
son (2004) och Mats Lundström (2004) samt i Kapitel 3. 
65 Arbetsmaterial från samarbetsprojektet 
66 De blev mycket uppmärksammade för den speciella utformningen och för studier av hus-
hållens attityder kring att bo i höga hus av bland annat Gunnar Boalt och Lennart Holm 
(1959), Ulrika Sax (1998) och Annika Almquist (2004). 
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Flera av de äldre hushållen hade också dagliga besök av hemtjänsten och 
tillsyn av anhöriga.  

 

 
Figur 13. Punkthus i Vällingby varav ett utsågs till försökshus. Foto: författaren 

Försökshuset låg nära Vällingby centrum och gränsade till ett intilliggande 
grönområde som var ett känt tillhåll för drogmissbrukare (se Figur 13). Det 
innebar att det fanns en befogad oro för inbrott och risk för vandalisering. 
Brott och rädslan för brott var en av anledningarna till att flera boende ville 
flytta till andra områden. Det var också vanligt att hemlösa bodde i 
trappuppgången, eller i övergivna förråd och att de tvättade i tvättstugan. 
Hushållen undvek att använda förråden och lagrade alla ägodelar i de små 
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lägenheterna. Det fanns ett stort behov av att öka tryggheten i huset. Men 
samtidigt skulle huset inte bli en fästning utan vara välkomnande för boende 
och besökande. 

IT-funktioner i försökshuset 

Ett flertal tekniska installationer gjordes i försökshuset. Den lösning som 
beskrivs här är anpassad så att tekniken inte skulle göra stor påverka på hu-
sets utformning.  
 

 
Figur 14. Entré med passersystem, kamera och digital namntavla. Foto: författaren 

Entrén i ett bostadshus utgjorde en sluss och mötesplats. De boende i huset 
passerade entrén tillsammans med besökare och servicepersonal. Från fas-
tigheten skulle också hushållssopor hämtas av speciella transporter, drifts-
personal från el- och telebolag få tillträde till olika utrymmen samt repara-
tioner och underhållsarbete utföras i huset. Räknade man in alla de nycklar 
som hyresgästerna och all annan servicepersonal disponerade, så var en stor 
mängd nycklar i omlopp. Förvaltningen ägnade mycket tid åt att hantera 
nycklar i samband med flyttningar och när entreprenörer anlitades. Det var 
också lätt att nycklar kom i orätta händer. Med ett elektroniskt accessystem 
kunde denna nyckelhantering förenklas. Förlorade nycklar stängdes av, 
nycklar kunde kodas så att entreprenörer fick tillträde till vissa lokaler och 
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förvaltningen kunde också kontrollera att de vistades i huset på avtalad tid. 
Ett sådant nyckelsystem installerades i försökshuset, där en nyckel med en 
kommunikationsenhet öppnade det elektroniska låset i entrén (se Figur 14). 

De elektroniska nycklarna ingick i det passersystem som också bestod av 
ett låssystem, en porttelefon och en datorskärm som fungerade som namn- 
och anslagstavla. De två entrédörrarna var också försedda med inbrotts-
skydd. En automatisk dörröppnare underlättade för boende att komma in och 
ut ur huset. Den var speciellt anpassad för personer med rullator och rullstol. 
På bilden till höger ses den porttavla som bestod av en datorskärm utformad 
som namn- och anslagstavla. Lägenheterna eller områdeskontoret kontakta-
des genom att antingen trycka på datorskärmen eller anropa via porttelefo-
nen. Dörren öppnades av de boende eller av personal på områdeskontoret. 
Datorskärmen bestod också av en anslagstavla som visade information från 
förvaltningen, hyresgästföreningen samt föreningen för grannsamverkan och 
närpolisen.  

I försökshuset ansvarade förvaltningen för att informationen på porttavlan 
var aktuell (se Tabell 13). Informationen innehöll upplysningar om den hus-
värd som hyresgästerna kunde vända sig till, användbara kontakter för olika 
former av underhåll, information om avfallshantering och en dialog om ak-
tuella händelser i huset och närområdet. Det kunde vara upplysningar om 
renoveringar, kallelser till bomöten och information för närområdet. På dato-
riserade namntavlan kunde hyresgästerna välja namn och kombinationer av 
namn.67 Flera hushåll valde att skriva in alla hushållsmedlemmars namn. Det 
var också möjligt att skriva in andra upplysningar. Det kunde vara kontakt-
uppgifter till anhöriga, telefon till sommarstugan och bemärkelsedagar. Det 
förekom också att bemärkelsedagar annonserades som exempelvis barnkalas.  

Tabell 13. Fastighetsförvaltningens service i fastighetens entré 

Entré  Service och funktioner 
Porttavla 
 
  

Namn och informationstavla 
Övervakningskamera 
 

Porttelefon 
 

 
 

Öppnar dörren från lägenhe-
ten och från andra platser 
 

Elektroniska lås och  
nycklar 

 Tilldelning av nycklar  
– tilläggstjänst: larm   

Genom att föra en dialog med hyresgästerna gjordes en avvägning mellan 
vilken information som var relevant utan att röja personernas integritet.  
Några kvinnor som bodde ensamma ville gärna lägga in extra namn andra la 
in sina barns namn. Förutom att den datoriserade namntavlan underlättade 

                                                      
67 Namntavlans utformning var ett exempel på hur de boende bidrog med sina erfarenheter. 
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för förvaltningens administration så kunde servicegivare som hemtjänsten, 
posten och distriktsköterska lättare hitta till rätt lägenhet. 

En iakttagelse från försökshuset var att de boende ofta samtalade kring in-
formationen på tavlan och om projektets utveckling. Det var viktigt att in-
formationen var intressant och aktuell. Entrén blev också en mötesplats där 
man nickade igenkännande till varandra, kommenterade informationen och 
dagens händelser. Detta sociala kontrollsystem är en viktig grund för trygg-
heten i boendet. 

En betaltvättstuga byggdes i fastighetens markplan som ett komplement 
till den allmänna tvättstuga som låg i kvarteret. Vid utformningen av tvätt-
stugan lades stor vikt vid att förbättra tillgängligheten och tryggheten för de 
boende. Placeringen i entréplanet nära hissen gjorde att det var lätt att för-
flytta skrymmande tvätt. Stora fönster mot gården och glasade väggar in mot 
entrén i huset ökade uppsikten över lokalen. Därutöver installerades en au-
tomatisk belysning, tvättmaskiner med automatisk dosering av tvättmedel 
och elektroniska lås. Bokningsrutinen tog också fasta på trygghet och flexi-
bilitet. Under tvättpassen fick endas två hushåll tillträde till lokalen och 
namnen på dem som bokade var synliga. För att ytterligare öka tryggheten 
installerades en telefon i tvättstugan som gick till lägenheterna och områdes-
kontoret (se Figur 15). Bokningsrutinens utformning skulle ge möjlighet att 
boka tvättpass med olika tidsintervall. Bokningsrutinernas utformning disku-
terades ofta med de boende.  

 

 
Figur15. Tvättstugan med fastighetstelefon. Foto: författaren Kommentar till den 
tekniska implementeringen  



 133 

De hade också synpunkter på hur tvättstugan skulle skötas, val av tvättmedel 
och vilka tider det var lämpligt att tvätta. Hyresgästföreningen bidrog också 
med synpunkter på tvättstugans utformning och bokningsrutiner. Betalfunk-
tionen motiverades utifrån att hyresgästerna i så stor utsträckning som möj-
ligt skulle betala för de tjänster som användes i huset. Hyresgästföreningen 
hade tillsammans med bostadsföretaget kommit överens om en avgift på fyra 
kr per tvätt.  

Inför den omfattande renoveringen av fastigheten och introduktionen av 
samarbetsprojektet hade de boende informerats ingående av bostadsföreta-
get. Hyresgästföreningen hade också sanktionerat projektet och var intresse-
rade av att följa utvecklingen. Under projekttiden sköttes all kontakt med 
hyresgästerna och fastighetens tillsyn av den roll som förvaltningen hade i 
projektet. En speciell fastighetsskötare hade den dagliga kontakten med hy-
resgäster och entreprenörer som arbetade i huset. Bomöten för alla i huset 
hölls två gånger per år och informationsblad delades ut, där tekniken be-
skrevs i text och bild. Efter att en dataskärm installerats i husets entré infor-
merades de boende dagligen. Därmed lärde de boende sig nya rutiner för att 
informera sig. Hyresgästerna kunde även besöka projektets områdeskontor 
och ta kontakt med alla projektdeltagare oavsett rollfördelning. 

De boende kunde välja att avstå från vissa av de tekniska installationerna, 
vilket nyttjades av ett fåtal. Skälet var ofta att de inte hade tillräckligt förtro-
ende för tekniken och att de inte såg några direkta fördelar med lösningarna. 
Under projekttiden diskuterades ofta tekniken med de boende för att finna 
praktiska lösningar på problem som uppstod. Mest omdiskuterade var de 
elektroniska låsen och den automatiska dörröppnaren. Det lades ner mycket 
möda på att kompensera missöden för att understödja positiva återkopplingar 
till de boende. De boende var en viktig resurs och det var väsentligt att de 
kände sig uppskattade trots de vedermödor de fick utstå med renovering och 
fallerande teknik.  

Det förhållningssätt som tillämpades gentemot de boende byggde på en 
tillämpning av Anton Guiddens (1996) diskussion om det motstånd som 
människor ofta har inför ny teknik. Han menar att det skapas ett avstånd 
mellan människans konkreta sätt att hantera situationer och de mer abstrakta 
tekniska systemen. Med termen ”urbäddning” menar han att människan 
fjärmas från de konkreta sammanhangen genom expertsystem och teknologi. 
Konkreta skeenden skiljs med teknikens symboler, sammanhang spjälkas 
upp i tid och rum, sociala processer reorganiseras och frikopplas från det 
lokala sammanhanget. Guiddens betonar vikten av att reflektera över hand-
lingar och tankar som sker i sammanhang när abstrakta system ersätter tradi-
tionella konkreta. På liknande sätt bedömer Cynthia Cockburn (1996) att den 
traditionella teknikutvecklingen vanligtvis inte ser till användarens behov, 
utan tar utgångspunkt i själva produktens möjlighet att konkurrera med andra 
produkter och tekniklösningar. Därmed riskerar nya tjänster och produkter 
att inte svara mot praktiska behov utan mer avspegla teknikutvecklarnas 
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ambitioner. Därför efterlyser Britt Östlund (1996, 1999) att utformningen av 
IT-teknik i större utsträckning ska ta människors behov på allvar oavsett kön 
och ålder.  

Att bo med IT-stöd 

Försökshuset byggdes på 1950-talet. Då ingick vare sig TV eller datorer i 
hushållets utrustning och lägenheterna var i allmänhet små. De intervjuper-
soner som inte hade egen dator fick låna en dator från projektet och de fick 
själva välja vart den skulle placeras i lägenheten. Det unga paret hade bara 
ett rum och datorn fick stå mitt i rummet tillsammans med säng och matbord. 
De hade ordnat med en komplett arbetsplats bland bokhyllor och förvarings-
lådor. Lisa hade ställt datorn mitt på matsalsbordet medan Anna, Bengt och 
Britta hade placerat datorn i ett obebott sovrum. 

Maria och Peter hade vuxit upp med datorer och använt dem under sina 
utbildningar och på fritiden. Både Lisa och Anna hade använt datorer i sitt 
arbete. Britta och Bengt hade däremot inte kommit i kontakt med datorer 
tidigare. Peter och Maria kunde själva ansluta sin dator till Internet, medan 
de övriga fick både teknisk hjälp och en kort introduktion om datorns funk-
tioner. Anna och Lisa var inledningsvis mycket restriktiva till att ha en dator 
i sina hem och förknippade datorn med det arbete som de just lämnat. Anna 
hade pensionerat sig i förtid, just för att hon inte ville lära sig nya rutiner 
som datoriseringen medförde på hennes arbetsplats. Lisa hade lång erfaren-
het av datorer i sitt arbete och förknippade datorn med ett monotont arbete. 
För dessa kvinnor fick datorn en ny betydelse när den användes för tillämp-
ningar som de själva valt. Nedan kategoriseras intervjupersonerna i hur de 
använde datorerna68.  

Frekventa användare. Lisa, Maria och Peter kan betraktas som frekventa 
användare69. De använde datorn till e-post, för att söka information och upp-
rätthålla kontakter med personer via internet, men även för att studera, utöva 
fritidsaktivitet och för att utföra vissa moment i arbetet.  

För Lisa hade datorn blivit en mycket viktig kanal för att upprätthålla 
kontakter med nya och gamla vänner, genomföra sin utbildning och vara i 
kontakt med myndigheter. Vid tillfällen då hon varit sjuk hade hon ändå 
kunnat fortsätta utbildningen och kommunicera med sina kursdeltagare. Hon 
föredrog att kommunicera via e-post i stället för att tala i telefon och läste 

                                                      
68 Begreppen frekventa, ordinarie och ovana ska ställas mot den kunskapsnivå som var vanlig 
i mitten på 1990-talet.  
69 I allmänhet betraktas frekventa användare tillhöra den s.k. hackarkulturen där hela tillvaron 
kretsar runt datorer (Nissen 1996, Castells 2002) 
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alla nyheter och höll sig informerad via datorn. Lisa ville gärna flytta och 
bevakade därför Svenska Bostäders hemsida för att byta lägenhet. Hon skaf-
fade sig också en överblick över olika varor för att jämföra priser och ägnade 
sig åt att resa på internet och titta på allt som kan vara intressant och som är 
värdefullt att veta. På frågan vad hon skulle ha gjort istället, svarar hon upp-
givet: jag vet inte, kanske städa mer och sånt... Lisa tillbringade många tim-
mar per dag vid datorn, det var e-post som skulle besvaras och vänner som 
skulle informeras. Om hon exempelvis skulle åka bort meddelade hon vikti-
ga kontakter: att inte oroa sig. Jag kommer tillbaka. Det är som en familj, 
alltså.  

Lisa hade en egen hemsida som gett henne många nya kontakter med 
människor i Sverige och andra länder. Dessa kontakter skulle hon inte ha fått 
på annat sätt. Hon hade lärt sig att identifiera olika former av kontakter och 
även inlett kärleksrelationer. Lisa var mycket nöjd med sitt kontaktnät på 
internet, men såg det som en risk att isolera sig från personliga möten.  

Maria och Peter använde datorn i sitt arbete och för nöjets skull. Det var 
främst Peter som spelade avancerade strategispel via den snabba anslutning-
en. De spelvänner som Peter hade var ett bra stöd i datoranvändandet, då de 
lärde ut funktioner och kunde bistå med extra utrustning. Maria och Peter 
hade en dagstidning som de kompletterade med nyheter på nätet. Maria var 
mer nyttoinriktad och sökte information som hade med hennes arbetsuppgif-
ter att göra. Därutöver användes datorn för att skriva ut dokument och läsa e-
post och söka information om kurser. De betraktade den egna datorn som ett 
komplement till den undermåliga utrustningen på arbetsplatsen.   

Ordinarie användare. Anna ser jag som en ordinarie användare. Hon an-
vände datorn för att skicka e-post till vänner och bekanta. Hon hade inga 
problem med datorn som apparat då hon hade haft både skrivmaskin och 
dator i sitt tidigare arbete. Hon använde datorn nästan dagligen och fann 
mycket nöje i att lära sig nya användningsområden. Förutom e-post använde 
hon internet för att studera recept och mässor för hälsovård, läsa horoskop, 
lära sig mer om författare, söka information om filmer och planera resor. 
Anna var också engagerad i kurser och annan utbildning där det ingick att 
söka information via internet och att hålla kontakt med lärare och kurskam-
rater. Hon hade inte deltagit i något diskussionsforum, utan bara tittat på och 
följt med i diskussionen. För övrigt hade hon sökt information om sitt barn-
domshem och läst reportage om märkliga fenomen på himlen.  

Ovana användare. Britta och Bengt, som använde datorn i liten omfattning, 
hade inte börjat använt e-posten, men skulle gärna vilja. De hade blivit in-
formerade, men inte haft anledning att komma igång. Ett hinder var att de 
personer som de hade kontakt med inte hade tillgång till dator och saknade 
e-postadresser. De hade stor respekt för själva apparaten och hade svårt att 
koordinera tangentbord och mus. Eftersom ingen hade arbetat med skrivma-
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skin eller liknande apparater tidigare var arbetssättet främmande. Efter en tid 
hade de ändå börjat titta på länkar till tidningar och andra hemsidor som var 
förprogrammerade. 

Britta använde internet för informationssökning om resor och tidningar. 
Britta såg datorns fördelar, men hade inget direkt intresse av att förkovra sig. 
Barn och barnbarn uppmuntrade henne, men det var svårt att anlita dem för 
att få hjälp då de bodde i en annan stad. Bengt hade en mer positiv inställ-
ning till datorn både som apparat och som funktion. Han informerade sig om 
kulturutbudet, då han var mycket missnöjd med tidningarnas bevakning, 
annonsering och recensioner av den seriösa musiken. Nästa steg skulle bli att 
beställa biljetter. För övrigt tittade han på lokaltidningar från olika platser, 
busstider och resor samt trafikläget i Stockholm. Han hade hittat webbsidor 
för att handla mat, men ännu inte provat. Han var inte främmande för att 
göra bankärenden och skulle gärna skicka e-post, trots att han tyckte det var 
krångligt med adresserna. Däremot studerade han olika webbsidor för resor. 
Det har jag sett rätt mycket på, faktiskt. Det är mycket bra. Jag har faktiskt 
varit och sett på en stuga som jag ska hyra. Man går till och med in i stugor-
na. Det är fantastiskt. Bengt sökte också information om specifika sjukdo-
mar inför läkarbesök. Han ville vara mer förberedd och kunna ställa bättre 
frågor. Efter besöken gick han tillbaka till medicinska webbsidor för att få 
återkoppling och ytterligare information. Datorn användes i första hand för 
att söka information och förkovra sig. Han hade också tänkt ta kontakt med 
exempelvis Seniornet för att lära mer sig om släktforskning. 

De intervjuade personerna visade på olika förhållningssätt till datorer och 
hur de kan användas. Tekniken var inte speciellt anpassad för privat bruk, 
utan ovana användare behövde mycket stöd för att bli förtrogen med tekni-
ken. Nedan presenteras de intervjuades inställning till att bo och leva med 
tekniken i försökshuset.  

IT-funktioner för hyresgästerna i försökshuset 

Den förvaltning som ansvarade för försökshuset bestod av två personer. En 
fastighetsskötare som i huvudsak skötte huset och den tekniska utrustningen 
samt en person som hade kontakten via fastighetstelefonen och IT-lösningen 
med hyresgästerna. Båda personerna fanns tillgängliga i det närbelägna om-
rådeskontoret och i försökshuset. Förutom de ordinarie arbetsuppgifterna 
utförde de ärenden, städade och gjorde mindre reparationer åt hyresgästerna. 
De hushåll som jag intervjuade beskrev hur de uppfattade IT-funktionerna 
och förvaltningen i försökshuset. Nedan redovisas intervjusvaren gällande 
förvaltningens service rörande trygghet, dialog, tvättstugan samt tillgången 
till tjänster och service i lokalsamhället. 
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Trygghet via passersystemet. De elektroniska låsen och den automatiska 
dörröppnaren uppfattades positivt av de boende, även om det hade blivit 
svårare för personer som inte hade kod eller nyckel att komma in i huset. 
Några intervjuade beklagade att spontana besök från bekanta hade minskat, 
medan andra kände sig tryggare när det inte fanns obehöriga i huset. Flera av 
de intervjuade hade lämnat nyckar till anhöriga och grannar som en extra 
säkerhetsåtgärd. Några grannar samarbetade också genom att ”titta till” lä-
genheten, posten och blommorna under resor.  

Efter installationen av de elektroniska låsen hade vandaliseringen och 
uppbrutna källarlokaler minskat. Under projekttiden förekom endast ett fåtal 
inbrottsförsök och vid några tillfällen uppehöll sig drogmissbrukare i trapp-
huset. Flera av de intervjuade bekräftade att de kände sig mer trygga i huset, 
men att de fortfarande var oroliga när de befann sig i närområdet. Några 
undvek att vistas utomhus, tog sällskap av vänner och anhöriga eller använde 
bilen i stället för kollektiva färdmedel. De var i allmänhet observanta på 
händelser i närmiljön och sa att de meddelat fastighetsskötaren om ovanliga 
situationer.  

Den övervakningskamera som registrerade händelser i entrén uppfattades 
inte negativt av intervjupersonerna. En av de tillfrågade personerna sa att: 
Det kunde vara bra att ha bevakning i porten, så man slapp att få inbrott. En 
förklaring till den positiva attityden till kamerabevakning granskades av 
kända personer. Antingen var det fastighetsskötaren som vistades dagligen i 
huset eller närpolisen. En daglig kontakt mellan hyresgästerna, fastighetsskö-
taren och projektdeltagarna gav också en grund för detta förtroende. 

Det fanns ett stort behov av att förvara egendom i förråd då lägenheterna i 
allmänhet var små. De boende undvek dock att nyttja förråden, vilket inne-
bar att lägenheterna blev överbelastade och stora utrymmen i fastigheten 
nyttjades dåligt. Vi stoppar inte ner saker som vi är rädda om. Däremot vis-
sa saker som jag inte måste ha - inte vettiga prylar. De förstärkta låsen hade 
lett till att inbrotten minskat drastiskt. Trots detta hade inte förråden tagits i 
bruk vid intervjutillfället.  

Förbättrad dialog för felanmälan. Det var möjligt att använda datortekni-
ken eller lägenhetstelefonen för att anmäla fel och uttrycka sina åsikter i 
olika frågor. Lägenhetstelefonen, som var kopplad till entrén och till förvalt-
ningen, var också ansluten till en telefonsvarare. Där kunde de boende anmä-
la fel dygnet runt. Fastighetsskötaren utförde ofta arbeten i huset men vista-
des också där för att bygga upp en dialog med hyresgästerna. Information till 
alla boende visades på en datorskärm i entrén. De boende i försökshuset 
vande sig att rutinmässigt läsa på dataskärmen och diskutera informationen 
med varandra. Från förvaltningens sida var viktigt att informationen var 
aktuell och relevant. En intervjuad påpekade att Det är viktigt att få informa-
tion - att få reda på vad som ska hända. Jag tittar då och då på porttavlan 
för att se om det finns ny information. 
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Bokning av tvättstugan. Tvättstugan var mycket uppskattad av de boende. 
Det bekräftades av de tillfrågade hushållen i intervjusvaren. Närheten till 
tvättstugan var ett viktigt skäl till det samt att tvättmedel docerades automa-
tiskt. De boende hade deltagit i utformningen av bokningsrutinen och be-
stämt tvättpassens längd och vilken tid på dygnet som tvättstugan skulle vara 
tillgänglig. Tvättstugan uppfattades som ljus och de öppna glasytorna gjorde 
att man kunde se vad som föregick i lokalerna. Telefonförbindelsen från 
tvättstugan till lägenheterna användes ofta för att kontakta andra familjemed-
lemmar eller grannar. 

Ett utökat serviceutbud. De intervjuade personerna tillfrågades om hur de 
utförde sina vardagliga sysslor. I allmänhet ansåg de att endast lite tid ägna-
des för skötsel av bostaden, men däremot tog fritidshuset och bilen mer tid. 
En äldre kvinna sa: ja, jag lagar mycket själv. Man kan mycket, men det är 
problem med tunga saker som man inte orkar lyfta. Den äldre mannen Bengt 
uttryckte det: Jag är ganska opraktisk, men får lov att fixa det ändå. För 
större reparationer i fritidshuset anlitade han fackkunskap, medan han inte 
gjorde någonting i lägenheten. Den yngre mannen var ointresserad av prak-
tiskt underhåll och såg gärna att någon annan utförde sysslorna.  

Alla städade sina lägenheter även om det inte var en uppskattad syssla. 
Några skulle kunna tänka sig att anlita hjälp för dammsugning och fönster-
puts. Några andra exempel var att flytta tunga möbler och lådor, grovstäda 
förråd samt tillfällig hjälp olika saker vid sjukdomar.  

Intervjupersonerna var överlag positiva till Svenska Bostäders ordinarie 
service och ansåg att lägenheterna hade bra standard. De såg gärna att 
Svenska Bostäder skulle förmedla andra serviceföretag som hyresgästerna 
skulle kunna anlita. Endast en person skulle kunna tänka sig att utföra eget 
arbete i fastigheten för att reducera hyran.  

Tillgång till ett lokalt tjänsteutbud. Ett ökat utbud av samhällstjänster och 
erbjudanden från centrumanläggningen var en del av Svenska Bostäders 
ambition att bygga upp ett kommunikationssystem i stadsdelen. De intervju-
ade använde sig alla av utbudet i Vällingby centrum på olika sätt. Man såg 
gärna att mer personliga tjänster som frisör, tandläkare och vårdcentral fanns 
lokalt. Medan man gärna åkte någon annanstans för att besöka butiker och 
olika nöjen för att hitta ett specifikt utbud eller få omväxling. Flera intervju-
ade kunde också tänka sig att använda en IT-lösning för att få tillgång till 
vardagsnära tjänster för att exempelvis kunna bo hemma under sin ålderdom. 
En intervjuad säger: När jag inte orkar ta mig till en affär, om jag bor här 
då. Då är ju det ett bra alternativ att få mat genom att ringa eller beställa på 
Internet.  
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 Reflektion kring de intervjuades uppfattning av tekniken 

Överlag var de intervjuade positiva till tekniken i huset. Som beskrivits tidi-
gare var de informerade och hade deltagit i möten där de fått möjlighet att 
prova den tekniska utrustningen och även påverka utformningen av olika 
gränssnitt. Några år efter installationen fanns en viss besvikelse över att det 
inte införts ännu mer utopiska lösningar. En person sa att visst vore det kul 
med skärmar i tvättstugan och områdeskontoret och allt med digitala namn 
på våra dörrar. Jag var lite stolt över att det här huset blev utvalt för att få 
den här tekniken. Det fanns även kritiska röster. De mest kritiska deltog inte 
i intervjuundersökningen, men hade framfört sina åsikter på bomöten och i 
spontana samtal. Kritiken berörde mest problem som uppkommit genom att 
de tekniska systemen fallerat och olägenheter i samband med installationen. 

Bland de tillfrågande fanns inte någon som trodde sig kunna åtgärda fel 
som kunde uppstå i datorn. Det yngre paret förlitade sig helt på sina vänner 
som hade stor vana med datorer. Britta och Bengt hade stor respekt för själva 
apparaten, men hade successivt lärt sig trycka på tangenterna. Britta fick 
hjälp av sina söner och barnbarn och Bengt tänkte vända sig till Seniornet för 
att få utbildning och kontakt med andra pensionärer. Anna och Lisa hade 
viss vana att hantera datorer, men vid problem fick Anna hjälp av sina söner. 
Lisa ägnade mycket tid vid datorn och hade därmed lärt sig hantera de pro-
blem som uppkommit.  

De lösa kablarna i lägenheten samt oro för ökad elkonsumtion, strålning 
och estetiska nackdelar med en stor dator i möblerade rum, var andra pro-
blem de intervjuade såg med IT. De äldre påpekade att språket var en stor 
barriär då de inte behärskade vare sig engelska eller de tekniska termerna. 
Intervjupersonerna var alla reserverade till att använda datorn för mer avan-
cerade funktioner som att betala, köpa och lagra viktig information. De hade 
också olika strategier för att skydda sig från otillbörligt intrång i datorn via 
anslutningen.  

En strategi var att undvika att lagra känslig information på hårddisken. 
Därigenom kände de sig skyddade från obehörigt intrång. Eftersom kunska-
pen om datorhantering var begränsad bland de intervjuade använde de inte 
brandväggar och andra tekniska skydd för sin dator. Säkerhetstänkandet 
liknade den strategi man hade för att lagra föremål i förråden, vilket innebar 
att inte lagra värdefull information där det finns risk för stöld. En annan stra-
tegi var att inte utföra transaktioner med pengar, vilket berodde på att man 
inte litade på säkerheten i systemen och inte hade lärt sig att utföra transak-
tioner med datorn. Det fanns dock en insikt om att det i framtiden skulle 
komma mer tillförlitliga system och att man då skulle lära sig. En tredje stra-
tegi för att skydda den personliga säkerheten var att inte lämna ut personliga 
uppgifter utan använda alias eller andra neutrala uppgifter. När kontakten 
kändes trygg kunde de riktiga uppgifterna lämnas ut. En av de intervjuade 
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föredrog att hellre ”träffa” nya människor över nätet än i verkligheten. Hon 
bedömde att risken att utsättas för obehagliga situationer och övergrepp var 
betydligt större på restauranger än på internet.  

Framtida IT- tjänster i lokalsamhället 
De intervjuade ombads beskriva vardagliga aktiviteter som de utförde i bo-
staden, i lokalsamhället i Vällingby och på andra platser. Eftersom de tillfrå-
gade hade viss erfarenhet av att använda IT ombads de också att ge exempel 
på vad de skulle kunna tänka sig använda tekniken till i sitt boende. Sådana 
tillämpningar listas i samband med att de intervjuade beskrivit hur de använ-
de lokalsamhället som konsument respektive medborgare. 

 IT-tjänster för lokalsamhällets konsumenter 

Vällingby hade ett brett utbud av service, både kommersiell och offentlig.70 
Det finns också många föreningar för friluftsliv och idrott, som för kultur- 
och konst. Centrumanläggningen har förlorat i konkurrensen från andra 
kommersiella centra men de intervjuade använde gärna den kvarvarande 
lokala servicen. Det finns det jag behöver. Det tycker jag. Den som klagar 
måste det vara något fel på. Man har det så bra så. Det finns kultur och ut-
ställningar om man vill gå på. Det finns så att man kan vara nöjd. 
 
Inköp och tillredning av mat. Lisa var den enda av de tillfrågade som hade 
en uttänkt strategi för inköp av mat. Hon handlade två gånger i månaden och 
tog bilen till ett annat köpcentrum. De andra hushållen utförde sina ärenden 
mer oplanerat. Bengt lade inte ner någon möda på matlagningen, då han 
saknar den sociala samvaron som tidigare fanns när hans fru levde. Anna, 
som också levde ensam, hade däremot ett stort intresse av att laga nya mat-
rätter. Hon hämtade inspiration på datorn i form av recept, tips och hälsoråd. 
Britta som bodde ensam på veckorna och besökte maken i fritidshuset under 
helgerna skötte båda hushållen. Hon hade sedan en lång tid tillbaka en färdig 
repertoar med maträtter och var inte intresserad av att lära sig något nytt. 
Däremot informerade hon sig om erbjudanden i reklamen för att handla bil-
ligare. Förutom att tillreda maten gjorde hon listor på vad maken skulle äta 
varje dag. Maria och Peter delade i stort sett på ansvaret för maten. De för-
sökte minimera de gemensamma inköpen och åt ofta med vänner var för sig 
eller i samband med arbetet. Deras hushåll var litet och paret ägnade lite tid 

                                                      
70 I centrumanläggningen fanns affärskedjor, privata butiker samt tjänster för hår-, hälso- och 
tandvård. Vidare fanns också systembolag, apotek och försäkringskassa. Stockholms kommun 
representerades av en stadsdelsnämn med tillhörande kommunala funktioner. I stadsdelen låg 
också skola och bibliotek samt vårdcentral och läkarstation.  
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till det gemensamma hushållsarbetet, men om hushållet skulle växa eller om 
behoven förändrads, då ordnar vi det på något sätt. 
 
Exempel på IT-tjänster och funktioner som diskuterades under intervjuerna: 

• Erbjudanden från lokala matvarubutiker 
• Information om mat och hälsa  
• Läsa recept och tips från veckotidningar på nätet 

Hygien o hälsa. De intervjuade hushållen föredrog att använda det lokala 
tjänsteutbudet för hygien och hälsovård i stället för att nyttja motsvarande 
service på andra platser. Det uppfattades som en trygghet att anlita den ser-
vice som man var van vid och som låg i bostadens närområde. De tillfrågade 
föredrog också tandläkare och frisörer i Vällingby, medan de gärna kunde 
besöka exempelvis optiker och läkare på annan plats. Ingen av de tillfrågade 
använde sportanläggningarna i Vällingby. De äldre motionerade genom att 
promenera ensamma eller med vänner i närområdet, medan det yngre paret 
inte var intresserade av att motionera. 
 
Exempel på IT-tjänster och funktioner som diskuterades under intervjuerna: 

• Information om serviceutbud, öppettider och bokning av 
tandläkaren, frisörer och motionsanläggningar 

• Information om hälsa, friskvård och sjukdomar 

Inköp av kläder och klädvård. Även om det fanns ett stort utbud av kläder 
i Vällingby var det inte någon av de tillfrågade som gjorde sina inköp där. 
De hade inget emot butikerna i Vällingby, men man utförde gärna sina kläd-
inköp i centrala Stockholm eller på andra orter. Av de tillfrågade var det två 
som ägnade sig åt att tillverka kläder och andra textilier: Ja, jag stickar till 
barnbarnen och julklappar till alla… Jag kan ju inte sitta framför TV:n utan 
att vara nyttig. 

 
Exempel på IT-tjänster och funktioner som diskuterades under intervjuerna: 

• Information om speciella tjänster som kemtvätt, mattvätt 
• Beställa kläder på motsvarande sätt som postorder 
• Beställa garn, tyg och andra textila material 

 IT-tjänster för lokalsamhällets medborgare 

I Vällingby sammanstrålade tunnelbanan med bussförbindelser och vägnät. 
Cykel- och promenadvägar gav invånarna hög tillänglighet till natur, kultur 
och service. I centrum fanns även den kommunala servicen samlad genom 
stadsdelsnämnden och kommunens sociala verksamhet. Viktiga inslag i cent-
rumbilden var biblioteket och kyrkan. 
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Kommunikationer. Tre av de tillfrågade hade egen bil som de förlitade sig 
helt på. Bengt kunde tänka sig att ta tunnelbanan till staden på dagtid, då det 
var svårt med trafiken och parkeringarna. Han besökte ofta konserter i sta-
den. Då tog han helst bilen eftersom han kände sig osäker när han tog tun-
nelbanan på kvällen. Lisa såg bilen som sin räddning och undvek helt kollek-
tiva transportmedel. Britta hade alltid haft bil – Det är nog det bästa jag har. 
Anna, Maria och Peter använde med fördel kollektiva transportmedel, där 
tunnelbanan föredrogs framför bussen. Anna var mycket rörlig och använde 
uteslutande kollektiva färdmedel. Hon hade optimerat restiden till sitt fritids-
hus med tunnelbana och buss samt utnyttjade tiden till att läsa: Jag åker inte 
någonstans utan att ha en bok med mig. Jag njuter och tycker fortfarande att 
det är en avkoppling att sätta sig på tunnelbanan och läsa. Maria och Peter 
hade varken cykel eller bil. De använde gärna kollektiva färdmedel, men 
undvek nattbussen. Maria planerade att ta körkort och skaffa en bil för att 
kunna förflytta sig lättare mellan olika platser.   

 
Exempel på IT-tjänster och funktioner som diskuterades under intervjuerna: 

• Tillgång till tidtabeller 
• Boka taxi 
• Boka biljetter och ändra färdplaner 

Samhällsengagemang. Ingen av de intervjuade engagerade sig aktivt i när-
området, vare sig i Vällingby eller på orten där fritidshuset låg. Några hade 
tidigare deltagit i hyresgästföreningens verksamhet, men slutat på grund av 
brist på tid. De äldre var engagerade i den nära miljön genom att de var be-
kanta med människor i området. Fler av de tillfrågade gick på promenader 
tillsammans med någon bekant. Det gav både sällskap och trygghet att kunna 
vända sig till någon. De äldre var mycket trogna Vällingby dels för att hand-
la dagligvaror, dels för mer personlig service som läkare, tandläkare och 
frisör. De yngre såg Vällingby som en plats bland andra och kombinerade 
resor till andra centra beroende på utbudet, arbetsplatsen och kommunika-
tionsmöjligheter. Så, jag är inte beroende av Vällingby, men det är min ser-
vicedepå och fasta punkt för boendet. 
 
Exempel på IT-tjänster och funktioner som diskuterades under intervjuerna: 

• Kontakter mellan andra som söker hjälp eller sällskap. 
• Information från Grannsamverkan och andra föreningar 
• Webbsidor för att byta, köpa och sälja varor och tjänster 

Kultur och underhållning. De intervjuade personerna ägnade sig åt kultur 
och underhållning på olika sätt. Britta besökte ibland den lokala biografen 
med vänner som bodde i närheten. De brukade också besöka någon av de 
lokala restaurangerna och konditoriet för att umgås. De övriga intervjuade 
kände ett visst motstånd till att besöka centrum dels för att de tyckte att ut-
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budet var begränsat och dels upplevde de att drogmissbrukarna var ett hin-
der. Några av de tillfrågade sökte sig till Stockholms centrala delar för besök 
på konserter, teater, konstutställningar, bio- och restaurangbesök, medan 
andra besökte områden nära Vällingby för att dansa. Maria och Peter sökte 
information på internet för att bevaka evenemang och föreställningar över 
hela Stockholmområdet. Lisa undvek alla aktiviteter i Vällingby, då hon inte 
ville riskera att träffa vissa personer. Hon sökte sig aktivt till andra platser 
för att dansa och gå på kurs. 

 
Exempel på IT-tjänster och funktioner som diskuterades under intervjuerna: 

• Information och bokning av kulturutbud och evenemang 
• Utbud av resor med kulturinslag 
• Recensioner 

Fritidsaktiviteter – sport och resor. Både Lisa och Britta reste utomlands 
varje år. De planerade resorna via internet, men bokade och köpte resan av 
en resebyrå. Det yngre paret reste mer organiserat, både i och utanför Sveri-
ge. Bengt och Anna ägnade sig åt sina fritidshus, även om de reste runt om i 
Sverige. Bengt besökte gärna historiska platser och sevärdheter som han 
upptäckte och hade läst om på Internet. Anna var engagerad i friluftsaktivite-
ter och organiserade vandringar för olika grupper. Ingen av de tillfrågade 
ägande någon tid åt sportevenemang, förutom vid vissa större evenemang på 
tv. Maria och Peter gick ofta på kurser som de hade informerat sig om och 
anmält sig till via internet, därutöver föredrog de personliga kontakter.  

 
Exempel på IT-tjänster och funktioner som diskuterades under intervjuerna: 

• Information och bokning av sportevenemang och resor 
• Resultat, recensioner och reseberättelser  
• Umgänge med kamrater och möjlighet att spela spel 

De tillfrågade personernas hushåll var i allmänhet små, vilket avspeglas i att 
hushållssysslorna inte uppfattades som betungande. Däremot hade flera av 
personerna ansvar för familjemedlemmar och anhöriga i andra hushåll. Den-
na utökade ansvarssfär innebar att intervjupersonerna höll daglig kontakt 
med sina anhöriga och i vissa fall sörjde för att de både hade mat och andra 
förnödenheter. De äldre personerna såg den nuvarande tillvaron som betyd-
ligt enklare än när hushållet var större eller när familjemedlemmar varit sju-
ka. De kunde se att vardagslivet mycket väl kunde underlättas genom att leja 
bort sysslor som att städa, dammsuga och putsa fönster. De som levde en-
samma kunde tänka sig att äta på restaurang eller med andra personer som 
omväxling. Nej, det är inte speciellt kul i längden att laga mat och äta en-
sam. Att köpa hushållsnära tjänster var också en ekonomisk fråga, men även 
en fråga om attityder. Bland de intervjuade fanns en skepticism till att låta 
främmande personer utföra privata sysslor. Det fanns en stark vilja att värna 
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om sin integritet och att ta vara på sig själv. Men i vissa situationer, som vid 
sjukdomar, var det tänkbart att få hjälp i vardagen. Här skulle exempelvis 
förvaltningen vara en part som skulle kunna erbjuda sådana tjänster. 

Teknik och organisation för IT i lokalsamhället 

Fastighetsförvaltningen är en central aktör i lokalsamhället som dels kan 
använda IT för att effektivisera den egna verksamheten och dels kan nyttja 
IT för att förbättra serviceutbudet till hyresgästerna. Sammantaget kan IT 
därmed diskuteras som en infrastruktur för de boende och för förvaltningen i 
lokalsamhället. 

Den tekniska infrastrukturen i försökshuset utgjordes av en optisk lösning 
med mycket stor överföringskapacitet som hanterar datorbaserad kommuni-
kation av text, bild och ljud till en fysisk infrastruktur. Varje lägenhet och 
lokal i fastigheten anslöts med ett nät till en nod i området. Detta nät ersatte 
tidigare förbindelser för telefon-, kabel-tv och eventuella nät för datorkom-
munikation. Därmed var det möjligt för hushållen att kommunicera via tele-
fonen, tv-apparaten eller datorn via en anslutning. Den optiska tekniken har 
goda miljö- och säkerhetsvärden, vilket väl uppfyller fastighetsägarens krav 
på miljövänliga lösningar och trygga system för en gemensam infrastruktur. 
Den fysiska infrastrukturen hanterades av en organisation som ansvarar för 
den tekniska kontakten och affärsmässiga relationer mellan hushållen och 
tjänsteleverantörer (se Figur 16). Organisationen benämns i denna studie för 
lokal IT-operatör och hade rollen att ge möjlighet för olika leverantörer att 
erbjuda sina tjänster till de boende. I försökshuset implementerades denna så 
kallade tredje generationens infrastruktur. Det innebar att tjänster från tidiga-
re generationer kunde integreras i en teknisk och organisatorisk lösning, 
enligt beskrivningen nedan. 

De första tekniska lösningarna för kommunikation och distribution som 
byggdes under mitten på 1900-talet bestod av en tjänst, ett nät och en organi-
sation (e.g. operatör). Exempelvis byggdes ett nät för telefoni som operera-
des av det dåvarande Televerket och el distribuerades i ett annat nät som 
hanterades av det dåvarande Elverket. Detta representerar första generatio-
nens teknik.71 Den digitala tekniken möjliggjorde att näten för telefoni och el 
också kunde förmedla funktioner som använder datorkommunikation. Där-
med kunde två kategorier av tjänster användas samtidigt i ett nät som opere-
ras av en aktör.  Därmed introducerades den andra generationens infrastruk-
tur, där TeliaSonera som erbjuder tjänsten telefoni och tjänsten anslutning 
till Internet är ett exempel. Motsvarande utveckling har skett inom el-, styr- 
och reglersektorn. Nät byggs i fastigheter för att styra värme, ventilation och 

                                                      
71 Beskrivningen härrör från projektdeltagarna i simuleringsprojektet som kom från Ericsson. 
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andra funktioner med datorteknik och internet. Det är primärt fastighetsäga-
ren och förvaltningen som använder denna teknik, men vissa funktioner kan 
även användas av de boende. Elektroniska nycklar, styra värmen i lägenhe-
ten och få driftsinformation av hushållets förbrukning är sådana exempel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 16. Modell för en IT-lösning i ett lokalsamhälle. 

Den tredje generationens infrastruktur, som installerades i försökshuset, in-
nebar att de två tidigare näten för telefoni och husautomation ersattes av ett 
separat nät. I detta fibernät kunde alla tidigare tjänster och funktioner integ-
reras, vilket får organisatoriska konsekvenser för operatörer och tjänsteleve-
rantörer.72 Den operatör som ska hantera en tredje generationens IT-lösning 
får en kritisk roll mellan fastighetsägare, kund och leverantörer. I denna stu-
die benämns rollen för en lokal IT-operatör. 

Kravet på användarvänlighet uppfylldes genom att utrustningens gräns-
snitt var utformade för att användas i bostadsfastigheter, hemmiljö och för 
personal inom både operatörsverksamheten och förvaltningen. Dessa fyra 
olika varianter av gränssnitt utvecklades i ett samarbete med Designhögsko-

                                                      
72 I försökshuset användes ett optiskt nät, men det finns även kopparnät. I båda fallen brukar 
näten benämnas för LAN. 
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lan vid Umeå universitet. Datorskärmen i försökshusets entré var speciellt 
konstruerad för försökshuset, då ingen motsvarighet fanns i produktion. In-
stallationen av fibernätverket var också användarvänligt med avseende på 
den metod som användes, däremot är fiberlösningar mindre lämpliga i hem-
miljö. 73 

IT-lösningens tjänsteplattform var anpassad för en så kallad öppen lös-
ning. Det innebar bland annat att standarden inom internet, dvs. internetpro-
tokoll (IP) användes varvid tjänsteleverantörer skulle kunna ansluta sig till 
lösningen för att leverera tjänster till de boende. På så sätt kunde målet om 
valbara tjänster uppnås. Plattformen organiserade och förmedlade tjänster 
som var nya i den bemärkelsen att informationsöverföringen i tjänsten an-
vände IT-lösningen. Om projekttiden förlängts så skulle de ingående rollerna 
kunna utveckla andra nya tjänster och serviceområden utifrån olika specia-
listområden. Ett första steg skulle vara att genom samordning och förenkling 
effektivisera processer. Därefter skulle nya tjänster införas som efterfrågades 
av de boende, förvaltningen och andra tjänsteleverantörer.  
Sammantaget gav IT-lösningen möjlighet att addera och kombinera tjänster 
från leverantörer inom den lokala marknaden liksom från andra leverantörer 
från andra platser. Tjänster kunde erbjudas oberoende av avstånd, men förut-
satte att leverantörerna kommunicerade med IT. Utifrån bostadsföretagets 
perspektiv kunde därmed de boende få tillgång till tjänster som skulle ge ett 
mervärde till den ordinarie bostaden. Den lokale IT-operatören erbjöd en 
datoranslutning och förmedlade tjänster av upphandlade tjänsteleverantörer. 
Tjänsteleverantörerna fick i sin tur tillgång till kundgrupper i hemmen och 
kunde koncentrera sig på sin affärsverksamhet och överlåta kommunika-
tionsfrågorna till operatören. 

En konsekvens av att koncentrera all kommunikation i ett nät blir att de 
tidigare leverantörerna förlorar sin anslutning till hushållen (såvida hushållen 
inte behåller parallella anslutningar). Leverantörernas enda väg för att nå 
hushållen är att vända sig till den lokala operatören som förmedlar tjänsterna 
vidare. Denna nya situation förenklar för de boende, men tjänsteleverantö-
rerna kan uppfatta lösningen som en begränsning av deras möjlighet att nå 
hushållen. Dessutom finns det en risk att den lokala operatören skapar lokala 
monopol. 

Under simuleringens gång identifierades de aktörer som antogs vara nöd-
vändiga för att leverera IT-tjänster samtidigt som roller och relationer förtyd-
ligades. Den centrala aktören var den lokala IT-operatören som ansvarade 
för den huvudsakliga kontakten med de boende via tekniken. Den lokala 
operatören anslöt hushållet, sålde kommersiella tjänster och förmedlade 
samhällstjänster. IT-operatören förväntas också vara lokalt förankrad, ha en 

                                                      
73 Metoden innebar att fiberkablar blåses in med kompressor i fördragna plaströr. Denna 
teknik utprovades i försökshuset och är en etablerad installationsteknik. 
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nära relation till fastighetsägaren samt förmedla tjänsteleverantörers service 
och erbjudanden.  

Via den lokale IT-operatören kunde de boende få tillgång till ett lokalt 
och globalt utbud av varor och tjänster. Boende kunde också få fördelaktiga 
erbjudanden genom att operatören kan upphandla stora mängder och därige-
nom sluta fördelaktiga avtal. Leverantörerna får via tekniken administrativa 
fördelar, som beställnings- och betalfunktioner, enklare distributionsvägar 
samt en vidgad kontaktyta med presumtiva konsumenter. 

Fastighetsförvaltningen var den tjänsteleverantör som genom sin verk-
samhet redan hade kontakt med hyresgästerna och ansvarade för fastigheter-
na. Ett viktigt motiv för fastighetsägaren att investera i ett fastighetsnät var 
att den egna förvaltningsverksamheten skulle kunna effektiviseras. Man 
antog att det fanns en stor potential att organisera arbetsrutiner på ett bättre 
sätt, hantera information från teknisk utrustning samt att erbjuda mer service 
till hyresgästerna, enligt den förvaltningstradition som benämns service ma-
nagement eller facilities management (FM), (jfr Hansson och Nilsson-
Hellström 1993, Anna-Lena Högberg och Erik Högberg 2000 samt Stefan 
Lundberg 2007).  

De två återstående aktörerna som beskrivs i modellen utgjordes av Infra-
strukturleverantören som utformade och installerade den tekniska utrust-
ningen och Nätoperatören som driftsatte och underhöll IT-lösningen. För 
dessa roller innebar den tekniska implementeringen i försökshuset nya erfa-
renheter av att arbeta i en bostadsfastighet. De fick ändra metoder för att 
installationerna gjordes i privata hem samtidigt som de fick nya samarbets-
partners i fastighetsförvaltningen och IT-operatören. 

IT för de boendes behov 

Det är ett generellt problem att föreställa sig vilka tekniska tillämpningar 
som kommer att användas i framtiden utifrån de boendes perspektiv. En del 
av problemet är att vanliga användare inte har kunskap om tekniken i sig och 
ännu mindre kan ana vad de skulle behöva i framtiden. En annan del av pro-
blemet är att teknikutvecklare behöver en kravspecifikation för att kunna 
utforma lämpliga tekniklösningar. Det finns alltså ett gemensamt intresse av 
att användare och teknikutvecklare samverkar för att utveckla den rimliga 
kravspecifikationen. Simuleringsmetoden var ett sätt att arbeta fram sådana 
lösningar. Projektdeltagarna kunde bilda sig en uppfattning om den situation 
som tekniken ska utvecklas för. I detta fall för hemmen. Här användes en 
bild av en stressig morgon för ett hushåll för att illustrera den informations-
mängd och de aktiviteter som koordineras i hemmen (se Bild 4). Den gav 
upphov till diskussioner om olika situationer som kan uppstå i ett hem. En 
fördel med att arbeta med hemmiljöer var att alla som var inblandade i pro-
jektet kunde förstå olika situationer utifrån sina egna erfarenheter. Genom att 
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identifiera de egna personliga behoven kunde man också förstå vilka behov 
andra hushålls kan ha. I samarbetet med de olika projektdeltagarna återberät-
tades ofta idén om folkhemmet med de intentioner som fanns i ABC-staden 
av både bostadsföretagets personal och några av de boende som hade upplevt 
Vällingbys uppbyggnad. Man hade också tillgång till en omfångsrik forsk-
ning om de verksamheter som utförs i hemmen.74 Under folkhemstiden ut-
gjordes hushållens vardagsliv till stor del av verksamheter i och kring bosta-
den, bostadsområdet och lokalsamhället. Lokalsamhällets utbud av butiker, 
näringsställen och service har förändrats. Trots detta måste hushållens var-
dagliga behov tillgodoses.  

Ett annat sätt var att implementera en IT-lösning i ett försökshus med van-
liga hyresgäster som testpersoner. De kunde ställa rimliga krav på det tek-
niska stöd som skulle utvecklas. 
De boende kategoriserades som hyresgäst, konsument och medborgare. I 
rollen som konsumenten köper de boende varor, tjänster och service från 
leverantörer i lokalsamhället eller från andra platser. I intervjusvaren uppges 
att IT kan användas för att inventera utbudet oavsett var butikerna ligger. 
Därefter tas ett beslut om vart man ska bege sig för att köpa varan. Några sa 
att de kunde köpa resor via IT, men det var mer vanligt att de inte ville göra 
några ekonomiska transaktioner.  

I rollen som medborgaren har de boende relationer med kommunens för-
valtning, skolor och andra samhällstjänster. Här svarade intervjupersonerna 
att de använde IT för att få en överblick över vilket utbud som fanns i när-
området, men också på andra platser. Några exempel var utbudet av bio och 
konserter samt vilka kommunikationer som var tillängliga. Det var inte van-
ligt att man informerade sig om kommunala beslut eller att man var engage-
rad i andra samhällsfrågor. 

I rollen som hyresgäst har de boende en relation med bostadsföretaget, 
vilket i försökshuset upprätthölls med funktionen ”felanmälan”. Det uppfat-
tades som positivt att förvaltningen var mottaglig för hyresgästernas syn-
punkter. Intervjupersonerna var i allmänhet positiva till den nya tekniken i 
tvättstugan, entrén och passersystemet. Det hade visserligen förkommit in-
körningsproblem med tekniken, men i allmänhet bedömdes att huset blivit 
mer tryggt att bo i. 

De tjänster och funktioner som IT kan sägas stödja enligt denna studie är 
inte visionära, som i de så kallade smarta hemmen. De tar istället fasta på 
hushållens vardagliga praktik som pågår i lokalsamhället, där fastighetsför-
valtningen är en central aktör.  

                                                      
74 Här har jag refererat till några författare som har uppmärksammat hushållens ansvar att 
sörja för familjens välmående, exempelvis Yvonne Hirdman (1990), Gunnel Forsberg (1997), 
Ann-Chatrine Åquist (2002) och Katarina Larsson (2004).  
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IT för förvaltningens behov 

Ett framtida tjänsteutbud kan också analyseras utifrån fastighetsförvaltning-
ens perspektiv. Anna-Lena Högberg och Erik Högberg (2000) har överfört 
begreppet kunderbjudande från servicemanagement och relationsmarknads-
föring till fastighetsförvaltning för bostäder. De menar att kunderbjudandet 
skapar och definierar det system som bestämmer vem som kan göra vad, när, 
var och med vem. Kunderbjudandet representerar ett värde för kunden, ett 
värde som inte enbart är knutet till själva produkten, huset, bostaden, loka-
len, utan också till läge, samhällsservice och status. För företaget represente-
rar kunderbjudandet det samlade uttrycket för vad som erbjuds av kompe-
tens, service och produkter. Utmärkande drag i förvaltningsföretagens kund-
förhållande är att relationen är långvarig, kunden är starkt beroende av före-
taget, det är svårt att reagera på bristande servicekvalitet samt att nya 
hyresgäster bedömer i första hand produkten och inte hur den förvaltas. För 
förvaltningen innebär det att bygga upp en kunskap om hyresgästerna och 
om hur fastigheterna är beskaffade för att kunna erbjuda de ”rätta” tjänster-
na. Detta uttrycks ofta med att få insikt om kundens värdeskapande proces-
ser. Det handlar om att hyresgästernas uppfattning av boendet, som redovisas 
här, kan ligga till grund för att definiera ett tjänstekoncept. I Vällingbystudi-
en fick hyresgästerna ett utökat kunderbjudande jämfört med Svenska Bo-
städers övriga hyresgäster som bestod av: 

• förbättrad kommunikation med telefoni inom huset och an-
slutning till internet  

• förbättrad information i entrén och kommunikation med för-
valtningen, exempel vis felanmälan 

• tvättstuga förberedd med en individuell betalfunktion 
• utökad service med förbättrad trygghet och hushållsnära 

tjänster 

Funktionerna ovan kan omformuleras till att erbjuda service till hyresgäster-
na och att skapa förutsättningar för ett robust och tryggt samhälle, goda 
kommunikationer internt och externt samt att ge tillgång till lokala och glo-
bala tjänster.  Detta erbjudande kan åskådliggöras i figuren nedan, där för-
valtningen var en av de tjänsteleverantörer som använde IT-lösningen (se 
Figur 17). Andra tjänster som också kunde erbjudas via den gemensamma 
anslutningen var att beställa film, musik och telefoni.75 

                                                      
75 Stefan Lundberg (2007) har i sin avhandling uppmärksammat behovet av att fastighetsför-
valtningen bör samverka med andra tjänsteleverantörer när samma tekniska lösningar nyttjas 
för service gentemot de boende. Sådana tjänster kan bland annat vara att övervaka larm av 
olika slag, operera tekniska systemen som kan användas av externa organisationer samt pas-
sersystem till fastigheter och till specifika lägenheter. 
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Tjänsterna och funktionerna var utformade som prototyper vilket innebar att 
hyresgästerna inte betalade för tjänsterna. En tanke var att kostnaderna skulle 
delas upp i en kollektiv och individuell del. Den kollektiva delen utgjorde 
kostnader för fastighetens drift och underhåll som delades av alla samt den 
individuella delen som bestod av tillval (inglasad balkong, garage och extra-
förråd), förbrukade tjänster (hushållsel, vatten, värme och ventilation) samt 
ytterligare beställda tjänster (som veckostädning, enklare reparationer och 
musik, filmer och telefoni). Det fanns en förväntan om att ett flertal kostna-
der i boendet skulle kunna minskas genom kostandseffektiva upphandlingar 
av den lokale IT-operatören. Förutom att det skulle vara möjligt att reducera 
kostnader i boendet innebar systemet större rättvisa mellan olika förbrukare 
och ökad hänsyn till miljön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 17. Förvaltningens erbjudande till de boende 

Sammantaget skulle dessa kunderbjudande ge hyresgästerna en utökad servi-
ce samtidigt som förvaltningsprocesserna kunde förbättras genom att infor-
mations- och kommunikationsflöden effektiviserades. En betydande del av 
informationshanteringen i förvaltningen är att kommunicera med hyresgäs-
terna. Fel och brister i lägenheten, synpunkter på områdets skötsel och kla-
gomål på andra hyresgäster utgör omkring hälften av de boendes kontakt 
med förvaltningspersonalen, enligt Anna-Lena Högbergs och Erik Högbergs 
(2000) uppskattning. Denna så kallade felanmälan är ofta ineffektiv då fel-
tolkningar och ofullständiga uppgifter försvårar för personalen att identifiera 
och åtgärda felen. Med en felanmälan som ger relevant information i kombi-
nation med tekniska larm och bildövervakning kan åtgärder sättas in tidigare. 
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Information till de boende är också betydelsefull inför planerade åtgärder i 
fastigheten och större reparationer. För stora fastighetsbestånd innebär såda-
na informationsinsatser betydande arbetsinsatser för fastighetsskötare. Än 
viktigare är det att informera hyresgästen om arbeten ska utföras i bostaden. 
Om hyresgästen inte kan nås hindras hantverkarna att utföra uppdraget, vil-
ket både är kostsamt och ineffektivt. Genom IT-lösningar skulle hyresgäster 
mycket väl kunna informeras även om de inte befinner sig i bostaden och 
personalen skulle efter medgivande få tillgång till lägenheten för att åtgärda 
felet. 

Den övervägande delen av förvaltningens kommunikation med hyresgäs-
terna består av att man ”växlar några ord” i huset eller på gården. Detta är 
både önskvärt och viktigt i kommunikationen med de boende och kan inte 
ersättas med teknik, men ett problem är att viss viktig information inte över-
förs till den övriga organisationen. Det handlar om att hämta in kunskap om 
kundernas attityder och synpunkter på verksamheten samt att göra kunska-
pen tillgänglig för att orientera företagets verksamhet mot målet att maxime-
ra kundernas värdeskapande process. Anna-Lena Högberg och Erik Högberg 
kallar detta för ”en kunddialog” och understryker att bristen på en genom-
tänkt strategi för kunddialogen gör att fel beslut tas utifrån en oreflekterad 
information från hyresgäster och personal.  
Stora delar av förvaltningsbranschen har omdefinierat verksamheten till ett 
mer serviceorienterat arbetssätt. Tillsammans med individualisering och 
demokratisering får de boende större utrymme att välja och påverka service-
utbudet. Boende kan tidigarelägga eller senarelägga vissa renoveringar, de 
kan också välja att anlita en entreprenör eller göra jobbet själv. Vissa delar 
av underhållet kan utföras av de boende, som trappstädning, skötsel av grön-
ytor och tillsyn. I bostadsrättsföreningar utförs ett betydande arbete av de 
boende som engagerar sig i styrelser och arbetsgrupper. För boende i bo-
stadsfastigheter som ska hantera gemensamma frågor, antingen internt för de 
ingående hushållen eller med en förvaltning kan informationshanteringen 
samordnas för att organisera verksamheterna, informera de berörda och 
kommunicera med andra berörda parter. 
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6 IT i boendet 

I denna avhandling utgör boendet en arena för människors vardagliga prak-
tik. I tidigare kapitel har det uttrycks i termer av boendeanknutna värden och 
aktiviteter som människor relaterar till bostaden, bostadsområdet och lokal-
samhället. Den analysen motsvarar avhandlingens första delsyfte. Vidare har 
diskuterats en modell för en IT-lösning som hanterar vardagliga tjänster för 
boende, fastighetsförvaltning och andra lokala tjänsteleverantörer. Den dis-
kussionen relaterar till avhandlingens andra delsyfte. I detta kapitel kommer 
de två empiriska delstudierna att sammanföras för att besvara det övergri-
pande syftet, nämligen förutsättningarna för att utforma en teknisk lösning 
(IT) som kan underlätta vardagslivet i boendet.  

Stöd för vardagliga praktiker 

Genom att kombinera resultaten i Husum- och Vällingbystudierna utkristalli-
seras ett underlag som ligger till grund för att identifiera tjänster och funk-
tioner som kan utgöra ett stöd för hushållens vardagsliv, vilket motsvarar det 
tredje delsyftet. Tanken är att man utifrån de identifierade faktorerna i Hu-
sumstudien, som är ett uttryck för vad människor i allmänhet uppfattar som 
viktigt i boendet, får en förståelse för vilka områden som skulle kunna stöd-
jas med en tjänst eller service. Till faktorerna kopplas ett antal argument som 
uttrycker värden som människors vanligtvis relaterar till boendet. I Välling-
bystudien hade några tjänster identifierats som betydelsefulla för hyresgäs-
terna. Det var i första hand förbättringar av redan befintliga funktioner för att 
tvätta kläder, göra felanmälan och skapa trygghet i huset, men även andra 
tjänster som stödjer boendet identifierades. I Tabell 14 har Vällingbystudiens 
tjänster och funktioner kopplats samman med Husumstudiens faktorer och 
värden. Det innebär att de IT-tjänster som knyts till faktorn En funktionell 
bostad antagligen kommer att uppfattas positivt av de boende genom att 
argumenten En bra standard, Att bostaden är praktisk, Ha gott om utrymme, 
och Att ha ordning och reda understöds. Tar man utgångspunkt i faktorn 
Bostaden som ett eget projekt så understöds den av argumenten Att få göra 
som man vill, Att själv få bestämma, Nära till grönska och natur samt Att 
själv få inreda och göra hemtrevligt. Tänkbara IT-tjänster skulle kunna vara 
att ge de boende möjlighet att få boinformation, länkar till förvaltningen och 
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hyresgästföreningen, beställa upphandlade tjänster samt få tips och idéer. 
Boendet kan också ses som en refug där man värderar förhållanden som Att 
få vara ifred, Att få lugn och ro samt Att inte störa andra. I försökshuset 
bidrog IT-stödet i fastighetens entré med porttelefon och låssystem till att 
skydda hyresgästernas privata sfär.  

Tabell 14. IT-tjänster och funktioner relaterade till bostaden 
Betydelsefulla faktorer  
i boendet Argument1 IT-tjänster och funktion  

i bostaden2 

Boendet som eget projekt 
 
 
 
 
 

Att få göra som man 
vill 
Att själv få bestämma 
Nära till grönska och 
natur 
Att själv få inreda och 
göra hemtrevligt 
 

Boinformation 
Länkar till förvaltning  
och hyresgästförening 
Beställa tjänster som förvalt-
ningen upphandlat 
Få tips och idéer om inred-
ning 

En funktionell bostad 
 
 
 
 
 
 

En bra standard 
Att bostaden är praktisk 
Ha gott om utrymme 
Att ha ordning och reda 
 
 
 

Tvättstugebokning 
Felanmälan 
Internet och telefoni 
Säkrare lås och nycklar 
Port- och namntavla  
i entrén 
Kontroll över energikostna-
der 
Hyra garage och extra förråd 

Boendet som refug Att få vara ifred 
Att få lugn och ro 
Att inte störa andra 
 

Porttelefon 
Låssystem och larm 
Länkar till förvaltning  
och hyresgästförening 
Störningsjour 

1) De argument som identifierades ur intervjuerna i Husumstudien.  
2) Funktioner med fet stil implementerades i försökshuset. De övriga var planerade funktioner.  

Motsvarande resonemang kan föras för tjänster och funktioner som är relate-
rade till bostadsområdet. Ett funktionellt område uttrycks i termer av närhet 
och goda kommunikationer. Här lämpar sig IT-lösningar väl genom att 
kommunikationen förbättras med hjälp av dator och telefon men också att 
varor och tjänster kan beställas via tekniken, se Tabell 15. Bostadsområdet 
avgränsar också en mer privat sfär från det övriga samhället. Till faktorn 
Boendet som livsrum uttrycks detta av argumenten Att bostaden ligger av-
skilt och Att själv få bygga och underhålla. Det kan innebära att hyresgäster-
na tar ansvar om den yttre miljön genom att skapa och påverka utformning-
en. Exempel som angavs var att se till planteringar och hålla ordning på går-
den. Husumborna beskrev dessutom att det var viktigt att kunna visa upp ett 
trevligt område för besökande. Det är inte rimligt att utforma IT-stöd för 
sådana faktorer, men indirekt kan trivselfrämjande åtgärder stödjas genom 
att hyresgäster lättare kan utbyta tips och erfarenheter om gemensamma frå-
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gor som rör området.76 Avslutningsvis kan Boendet som social arena förstär-
kas. Argumenten tyder på att kontakten med grannarna har viss betydelse för 
umgänge och inflytande i området. Genom att hyresgästerna möts och kom-
municerar på olika sätt med grannar, vänner och anhöriga förstärks samman-
hållningen i området. IT-tekniken kan i form av datoriserade anslagstavlor, 
telefoni och e-post utgöra ett komplement till mänskliga möten.  

Tabell 15. IT-tjänster och funktioner relaterade till bostadsområdet 
Betydelsefulla faktorer i 
boendet Argument1 IT-tjänster och funktion i 

bostadsområdet2 

Ett funktionellt område 
 
 
 
 
 
 
 

Nära till arbete och 
studier 
Nära till service 
Goda kommunikationer 
 
 
 
 
 

Internetanslutning 
Telefoni 
Beställa varor och tjänster 
från lokala och globala leve-
rantörer 
Information om kultur- och 
sportevenemang 
Beställa mediatjänster (film, 
radio, tv) 

Boendet som livsrum 
 
 
 
 
 

Att bostaden ligger 
avskiljt 
Att själv få bygga och 
underhålla 
 
 

Tips och idéer kring boendet 
 
Beställa varor och tjänster 
från avlägsna leverantörer 
 

Boendet som social arena Att känna sina grannar 
Att känna samhörighet 
med sina grannar 
Nära till kultur och 
fritidsaktivteter 
Att tillsammans kunna 
påverka  
Att bo bland de som har 
lika värderingar 

Interntelefoni 
Anslagstavla 
e-post 
Kontakt med grannarna 
Kontakt med grannskapet  
- bostadsrättsförening 
- hyresgästförening 
- byalag, etc 

1) De argument som analyserades i Husumstudien. 
2) Funktioner med fet stil implementerades i försökshuset. De övriga var planerade. 

Exemplen ovan visar hur IT-tjänster och funktioner skulle kunna understödja 
vardagen i bostäder och bostadsområden. Kopplingarna mellan husumbornas 
uppfattningar och IT-tjänsterna i samarbetsprojektet i Vällingby är inte 
självklara, men ambitionen var att definiera tjänster och funktioner som bätt-
re motsvarar de boendes behov, inte att slumpmässigt prova sig fram. Hur ett 
framtida tjänsteutbud kommer att utformas i praktiken beror på vad hyres-
gäster och andra kategorier av boende kommer att efterfråga, påtryckningar 
från markandens aktörer samt bostadsföretaget och andra lokala aktörers 
intresse att erbjuda service.  

                                                      
76 Exempel på områden där IT-tjänster mycket väl kan vara användbara för bostadsområden är 
grannsamverkan och hemsidor för byar. 



 155 

Frågan är om ett IT-stöd, som det skissats ovan, underlättar vardagen för 
hushållen i praktiken? Att använda teknik för vardagliga tillämpningar var 
också aktuellt under folkhemstiden. Elektriska maskiner skulle effektivera 
hemarbetet. Yvonne Hirdman (1990) beskriver hur vetenskapliga studier låg 
till grund för hur arbete skulle utföras i hemmen. Nya metoder, produkter 
och teknisk utrustning skulle göra arbetet effektivt utan att ge avkall på triv-
sel, näringsriktiga måltider och goda uppväxtförhållanden för barnen. Ann-
Cathrine Åquist, Anita Nyberg respektive Katarina Larsson har i olika studi-
er visat att så blev inte fallet. Den tid som åtgår för hemarbetet har inte 
minskat, utan istället har kraven på hemarbetet ökat liksom kostnader för den 
tekniska utrustningen, skriver Åquist (2002). En annan förklaring är, enligt 
Anita Nyberg (1996), att det inte finns samma incitament att rationalisera 
hemarbetet som i industrin, eftersom det reproduktiva arbetet i allmänhet är 
oavlönat. Vidare konstaterar Katarina Larsson (2004) att utrustningen i bo-
stadsområdena inte är utformad för att underlätta arbetet fullt ut, utan är re-
sultat av förvaltningens önskan att minimera utvecklings- och investerings-
kostnader för tvättstugorna. Det är lätt att dra slutsatsen att folkhemmets 
ambition att effektivisera hushållens arbete fortfarande är en aktuell fråga. 
Då skulle ett fysiskt ansträngande arbete effektiviseras med elektriska appa-
rater och här prövas tanken att det kan ske med hjälp av IT. 

IT öppnar för möjligheter i boendet 

Det vardagsliv som är betydelsefullt i denna avhandling tar sin utgångspunkt 
i boendet. Utifrån bostaden förflyttar sig människor till arbetsplatser, skolor, 
butiker och andra platser för att producera, konsumera och upprätthålla rela-
tioner med andra människor. För hushållet utgör bostaden en social plats där 
man tar hand om familjen, umgås och sköter vardagsbestyr. Eftersom den 
vardagliga praktiken idag i huvudsak består av verksamheter som utövas 
utanför bostaden, där hushållsmedlemmarna är engagerad på olika sätt, så 
har behovet av information och koordinering ökat. 

IT ger möjlighet till ökad flexibilitet och tillgänglighet. Genom IT kan hus-
hållen få tillgång till personer, uppgifter och verksamheter som finns på 
andra platser. Vissa verksamheter kan också utföras om man har tillgång till 
lämplig teknik.77 I denna studie har de vardagliga praktikerna i rollen som 
konsument, medborgare och hyresgäst granskats utifrån detta perspektiv. De 
intervjuade personerna i Vällingbystudien har angett en mängd aktiviteter 
som de utför i rollerna som hyresgäst, konsument och medborgare. I dessa 

                                                      
77 Förutom Internetansluten dator diskuteras också mobiltelefonen som ett verktyg att utföra 
vissa ärenden. I propositionen (2004/05:175) rekommenderas att funktioner inte ska vara 
beroende av specifika tekniklösningar. 
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praktiker har de utbyten med andra parter som kan vara grannar och förvalt-
ningspersonal, butiker eller samhällsinstitutioner. 

På motsvarande sätt splittras bostadsförvaltningens vardag upp mellan hy-
resgästernas förfrågningar, övervakning av mätare i husen och den återkom-
mande tillsynen av byggnader och gårdar. IT kan för förvaltningen underlät-
ta vardagen genom att förse hyresgästerna med information om bland annat 
planerade återgärder och praktiska råd om bostäderna. Dessutom kan en 
automation av fastigheternas utrustning minimera fastighetsskötarnas för-
flyttning mellan mätare i husen, istället kan de ägna tiden åt att föra en dia-
log med hyresgäster.  

Det finns stora likheter mellan hushållens och förvaltningens vardagliga 
praktik. Båda tar ansvar för människors välbefinnande, antingen i ett hushåll 
eller inom ett förvaltningsområde. Det är flera kategorier av aktiviteter som 
ska koordineras och samordnas, ofta tillsammans med andra aktörer. Det är i 
det sammanhanget som IT kan ses som ett stöd för att organisera vardagliga 
rutiner, orientera sig (zappa) bland utbudet av produkter för egen del eller 
för att upphandla för andras räkning. I vissa fall kan tid besparas genom att 
vissa funktioner är automatiserade. En bättre överblick kan också bidra till 
att reducera kostnader. Det förutsätter att tekniken utformas för att stödja 
vardagliga aktiviteter i hemmen respektive för tjänsteleverantörer och inte 
enbart vara anpassade för produktionsprocesser.78  

IT stödjer relationerna mellan människor samt förstärker inflytande och en 
lokal förankring. En betydande del av kommunikationen bland intervjuper-
sonerna i Vällingbystudien var att upprätthålla sociala kontakter med perso-
ner som står nära. Här användes den vanliga telefonen för att samtala med 
anhöriga, makar och barn, barnbarn och nära vänner, men alltmer e-post och 
olika diskussionsforum.79 Några av de intervjuade hade ett dagligt ansvar för 
familjemedlemmar som befann sig på annan ort. Förutom att få kännedom 
om anhörigas situation användes telefonen för att exempelvis kontrollera 
medicinering, matlagning och andra vardagsfunktioner.  

En effekt av teknik, informationshantering och dialog var att de boende 
uppfattade att tryggheten ökat i huset. Med ökad trygghet kunde hem och 
egendom skyddas. Dessutom gavs hyresgästerna utrymme att påverka sitt 
boende och bygga upp en tillit till det tekniska systemet och ingående orga-
nisationer. Det var viktigt för de boende att känna igen personer från närmil-

                                                      
78 Dessa nämnda nyttoorienterade funktioner för IT får stöd av propositionen (2004/05:175 s. 
31). Där anges vidare att det övergripande IT-politiska målet är att Sverige ska vara ett håll-
bart informationssamhälle för alla och att det kommande förändringsarbetet ska inriktas på 
den offentliga sektorns verksamheter inom vård, skola och omsorg.  
79 I försökshuset användes datornätet för den ordinarie telefonin, vilket inte påverkade använ-
dandet av telefonen för de boende förutom att fler telefonitjänster kunde erbjudas och att 
samtal inom nätet var kostnadsfria. 
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jön, att känna tillit till servicepersonalen och att kunna förlita sig på tekniken 
samt uppfatta sig som värdiga invånare i lokalsamhället 

Bland de intervjuade i Husum och Vällingby var det inte vanligt att enga-
gera sig för att påverka den lokala utvecklingen. Några hade deltagit i hyres-
gästföreningar och samfälligheter men dragit sig ur av olika skäl. Däremot 
uppmärksammade de mig på att de ofta diskuterade med grannar och fastig-
hetsskötaren om frågor kring boendet. I försökshuset i Vällingby stannade de 
boende ofta till framför den dataskärm som fungerade som anslagstavla. Där 
informerades om pågående aktiviteter och frågor som de boende hade aktua-
liserat. För att stärka hyresgästernas inflytande var det viktigt att använda ett 
språk och tonläge som inbjöd till dialog kring relevanta frågor.  

IT har framförallt stora fördelar att sprida information till berörda med-
verkande och därigenom integrera fler personer att aktivt delta. Bostadsföre-
taget och offentliga aktörer kan därmed bygga nya strategier för kommunika-
tionen med hyresgäster och medborgare. Bostadsföretaget har genom sin 
förvaltning en exklusiv relation med hyresgästerna, vilket innebär att andra 
tjänsteleverantörer gärna samarbetar med bostadsföretag. Andra aktörer kan 
ha en liknande roll som bostadsföretagen. Bostadsrättsföreningar, samfällig-
heter i småhusområden och byföreningar är sådana aktörer som kan vara en 
länk mellan boende och tjänsteleverantörer. Det är sådana sammanhang IT 
kan bidra till ett engagemang för speciella frågor eller intressen. Sådana 
communities kan ersätta eller komplettera den grannskapstanke som tidigare 
var relaterad till boendet. Bostadsrättsföreningar och samfälligheter bygger 
därför hemsidor för att upprätthålla kontakten med sina medlemmar. 

Husum och Vällingby har tidigare varit mer uttalade lokalsamhällen. Hu-
sum, som tidigare var en egen kommun, ingår idag i Örnsköldsviks kommun 
och Vällingby har slagits ihop med angränsande bostadsområden till en stör-
re stadsdel. Invånarna i Husum betraktade hela orten som ett övergripande 
grannskap och vittnade om en stark social kontroll som var kontrollerade 
men också en grund för samhörighet. Vällingby har som en del av Stock-
holms kommun helt andra förutsättningar. Vällingbyborna har tillgång till 
storstadens utbud och influenser samtidigt som relationerna i lokalsamhället 
ger kontinuitet och samhörighet. Den sociala kontroll som, enligt de inter-
vjuade, är stark i Husum finns inte i samma utsträckning i Vällingby, men 
grannarna känner till varandra och avvikelser noteras. Sådana relationer lig-
ger till grund för det sociala kapital som, enligt Robert D. Putnam (1996), är 
viktigt för platsers utveckling och som Elisabet Lindberg (2005) menar är en 
grund för samarbetsformer för frivilliga insatser. Liksom i Hans Westlunds 
studie (2001) spelar föreningar och andra former av sammanslutningar allt 
större roll för den sociala ekonomin. Denvall menar också att offentliga och 
kommersiella operatörer för den sociala ekonomin kan samexistera och age-
ra utifrån olika drivkrafter, som politiska mål, marknaden eller solidaritet. I 
det sammanhänget kan sammanslutningar av privata individer i form av ide-
ella organisationer och kooperativ också räknas till välfärdens operatörer för 
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vardagslivet. I Elisabet Lindbergs studie har sådana frivilliga organisationers 
engagemang drivit igenom insatser för invånarnas välfärd och upprätthållan-
de av service genom exempelvis vägförbättringar och omsorg för äldre. 
Dessutom skapar sådana samarbeten större inflytande för medborgarna i 
beslutsprocesser.  

IT förstärker hemmet som vardagslivets nod. Husumstudien handlade om att 
identifiera och analysera de aktiviteter som utgör människors vardag och de 
värden som är förknippade med boendet. Resultaten visade att värden och 
aktiviteter i boendet i större utsträckning är förknippade med bostaden än 
med det omgivande grannskapet. Bostaden förväntas vara praktisk och funk-
tionell samt utgöra en miljö som kan omformas efter hushållets behov. Bo-
staden utgör också den privata domän där personerna själva kan bestämma 
över de aktiviteter som ska utföras. Intervjupersonerna ansåg att det var vik-
tigt att kunna inreda och underhålla bostaden. Förutom att aktiviteterna hade 
praktiska motiv så hade de också betydelse för att förstärka boendeprocessen 
i sig. Bostadsområdet fungerade främst som en semiprivat arena som man 
gärna ville ha en viss kontroll över, men inte använde för några aktiviteter. 
Grannskapet stod för det rum som gav tillgång till vissa sociala kontakter 
men var framför allt ett närområde för förnödenheter, försörjning, utbildning 
och fritidsaktiviteter. Detta kan räknas till boendets fysiska och organisato-
riska infrastruktur.  

Den emotionella aspekten av boendet uttrycktes bland annat av att den 
sociala samvaron främst rörde personer bland familj, släkt och vänner, men 
inte i så stor utsträckning grannar. Boendet kunde utifrån intervjuerna av 
Husumbor beskrivas som en plats för det egna projektet, den privata sfären, 
en refug och social bas. Boendet kan också sägas utgöra en arena för indivi-
ders möjligheter att skapa en tillvaro som harmonierar med livsvärden där 
intima relationer och trygghet är betydelsefulla. I min licentiatavhandling 
(Brydsten 1994) utgick jag från att människor i huvudsak förändrade sitt 
boende genom att välja en lämplig bostad och omgivning. Den valda bosta-
dens egenskaper skulle motsvara människornas önskemål och underliggande 
värderingar. Speciellt undersökte jag hur uppväxtmiljön påverkade de prefe-
renser som låg bakom valet av bostad. Efter föreliggande studie är jag mer 
benägen att argumentera för att människor värderar sitt boende utifrån den 
möjlighet som finns att utföra vardagliga och speciella aktiviteter i bostaden 
och dess omgivning. Först väljer man en bostad och ort utifrån livssituation, 
förutsättningar och behov. Därefter konstruerar man sitt boendelandskap 
med utgångspunkt från den vardagliga praktiken, här uttryckt i form av vär-
den och aktiviteter. Innebörden av att bo förskjuts således från bostaden som 
objekt till boendet som situationell praktik. Tillgången till en infrastruktur 
för vardagen är betydelsefull för boendesituationen. 
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En av de intervjuade kvinnorna i försökshuset i Vällingby beskrev sin bostad 
som en nod både för att upprätthålla kontakten med släkt och vänner och för 
de aktiviteter hon hade:  

Bostaden är min tyngdpunkt. Jag är inte så säker på att det är alla sakerna el-
ler om det är samma ställe som man återvänder till. Det vet inte jag, men det 
ska vara tryggt, ombonat och funktionellt. Bostaden – det är navet!  

Den tekniska utrustning hon hade till stöd var en dator ansluten till Internet 
samt en fast och en mobil telefon. Även andra intervjuade använde bostadens 
kommunikationsutrustning för att upprätthålla sociala relationer, utföra var-
dagliga aktiviteter, upprätthålla sociala kontakter samt att arbeta, studera och 
att förkovra sig liksom som ett stöd för att kunna delta och påverka.  

Platsen för boendet – hemmet – utgörs av bostadens geografiska, sociala 
och emotionella position i ett omgivande landskap bestående av unika sam-
mansättningar av resurser och relationer. Detta landskap utgör hinder och 
möjligheter för människors samhälls-, arbets- och vardagsliv som understöds 
av olika former av infrastruktur. Den enskilda individen måste förhålla sig 
till bostaden som hem och plats för den vardagliga praktiken men har också 
en social och emotionell relation med omgivningen. Boendets rum definieras 
här mindre av den fysiska utformningen av området och mer av vad som är 
möjligt att utföra, vilka sociala relationer som är möjliga att upprätthålla och 
hur man är förankrad. Hemmet blir platsen, den fixpunkt som ger positionen 
för det omgivande relationella rummet. Däremot är det inte säkert att det 
bara finns en plats. Den vardagliga praktik som förknippas med hemmet kan 
utföras från olika platser, där IT kan vara ett sammanbindande tekniskt stöd. 
Boendets landskap bestäms därmed av sociala relationer som upprätthålls 
och vardagliga praktiker som utförs utifrån olika platser, varav bostaden är 
en.  

Hindrande dilemman för IT i boendet 

IT-utvecklingen har ofta beskrivits med positiva förtecken. I visioner och 
framtidsscenarier framstår tekniken som möjliggörare för kommunikation 
mellan människor över jorden och nya affärsmöjligheter. I samband med 
Vällingbystudien identifierades några dilemman som begränsar det stöd som 
IT kan utgöra för vardagslivet, enligt det tredje delsyftet. Nedan ska några 
sådana problemområden diskuteras. 

Ökad sårbarhet i vardagslivet. I försökshuset utprovades teknik, tjänster och 
funktioner i samarbete med boende och förvaltning. Det fanns en stor risk att 
de boende skulle uppleva tekniken som hotfull och motsätta sig installatio-
nerna. Avsikten med arbetet i försökshuset var att utsätta de boende för så 
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lite besvär som möjligt. Förvaltningspersonalen kände också en viss oro över 
den nya tekniken. Den oron grundade sig i en osäkerhet kring att hantera 
tekniska system, men också ett diffust hot om en förändring av arbetets vill-
kor.  

Förutom de olägenheter som renoveringen av fastigheten och den teknis-
ka installationen medförde, uppfattade de boende att det var problem med 
lösa kablar och oestetisk utrustning. Därutöver fanns en oro för ökad elkon-
sumtion och risk för strålning. Språkbruk och avancerade tekniska termer var 
andra barriärer som hindrade de boende att använda utrustningen. Det fanns 
också en skeptisk inställning till att använda datorn för ekonomiska transak-
tioner och att lagra viktig information. Graham (2004) har också påpekat att 
IT faktiskt tar plats. Den tekniska utrustning som krävs ska installeras i lä-
genheter och fastigheter, kablar ska grävas ner i marken och sammanstråla i 
speciella noder. Dessa noder är utrymmeskrävande och måste förses med 
säkerhetsutrustning. Graham menar att det fysiska utrymme tekniken kräver 
ofta negligeras och att tekniken i stället förknippas med att det fysiska rum-
met kan reduceras.   

I samband med intervjutillfället hade ett större strömavbrott lamslagit sto-
ra delar av Stockholm. Därmed aktualiserades frågan om en generell sårbar-
het när fastigheterna förses med avancerade tekniska system som är beroen-
de av el. Några av de intervjuade drog parallellen till det egna huset, där 
låsen i entrén var beroende av elkraft. Andra kommenterade hur entrén och 
låsen utsatts för vandalisering vid inbrottsförsök. Låsen visade sig vara ett 
gott skydd mot brottslighet, men skapade ändå oro bland de boende. En flitig 
användare av Internet såg hur ett elavbrott skulle kunna öka risken för att 
förlora viktiga kontakter som upprätthölls med datorn. Det ökade beroendet 
av teknik i den byggda miljön har bidragit till att samhället i stort blivit mer 
sårbart. Datortekniken är instabil och kan lamslå hela samhällen om den 
fallerar. Den måste förstärkas av stödsystem som säkerställer energiförsörj-
ningen, säkerhetskopior av information och alternativa kommunikationssy-
stem. 

Renoveringar, tekniska installationer och andra stora förändringar i hem-
miljö medför, förutom praktiska olägenheter, även en risk att uppfattas som 
hotfulla. Tomas Wikström har beskrivit sådana situationer när ombyggnatio-
ner medfört konflikter mellan hyresgäster och fastighetsförvaltare (Wikström 
1994). I en tidigare studie har jag studerat hur upplevda risker förstoras när 
det gäller miljöer i vår närhet, händelser som sker i nutid eller berör våra 
nära relationer. För att undvika sådana hotfulla situationer är det viktigt att 
ge relevant kunskap och information samt kommunicera med de berörda 
(Brydsten och Hammarberg 1994, Brydsten 1997). Stor vikt lades därför på 
att informera de boende inför förändringar både skriftligt, muntligt, med bild 
och ljud via de tekniska systemen i entréns datorskärm, interntelefon och 
telefonsvarare. De boende fick stort utrymme att påverka placering, utform-
ning av utrustning och avgöra när installationer skulle genomföras i bostä-
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derna. Förutom minskade negativa upplevelser av installationsarbetet, kunde 
de boende delta och ge värdefull återkoppling rörande lösningarna. Projek-
tets deltagare tillbringade också mycket tid i försökshuset. Under planerade 
och spontana möten informerades de boende om tekniken och motiverades 
att prova funktionerna.  

Erfarenheter från försökshuset kan inte direkt överföras till andra miljöer, 
såvida inte samma omsorgsfulla arbete läggs ned på att bygga upp relatio-
nerna mellan de boende och de som hanterar tekniken. Det tillitsskapande 
förhållningssätt som tillämpades i försökshuset motsvarar Giddens (1996) så 
kallade ”återinbäddning”. Avsikten var att de automatiserade funktionerna i 
fastigheten och de tekniska kommunikationslösningarna med förvaltningen 
skulle motsvara situationen innan ombyggnaden. Om liknande IT-lösningar 
ska implementeras i boendemiljöer kommer resultaten vara beroende av det 
sätt på vilket tekniken används. IT kan antingen ge ett ökat avstånd mellan 
hyresgästerna och förvaltningen eller så kan långsiktiga och tillitsfulla rela-
tioner byggas upp mellan människor med IT som stöd. 

När genus blir särskiljande. I denna avhandling belyses teknik och infra-
struktur från några infallsvinklar där nyttan ses ur ett brukar- och användar-
perspektiv. I vid bemärkelse ska alla människor ses som användare oavsett 
kön, ålder, kunskapsnivå och kroppens beskaffenhet. Här ska några aspekter 
av genus belysas genom några exempel på skillnader utifrån Vällingbystudi-
en.  

Även om IT som teknik kan betraktas som neutral så var det lätt att kon-
statera att telekom- och databranschen domineras av så kallade manliga före-
ställningar. Det avspeglas i att den övervägande majoriteten av deltagarna i 
samarbetsprojektet var unga män medan de som initierade projektet var se-
niora män. Hur tekniken skulle utformas motsvarade i stor utsträckning de 
behov som definierades utifrån deras förställningar. Det var vanligare att hög 
kapacitet och nöjesorienterade tillämpningar prioriterades framför mer säkra 
och nyttoinriktade funktioner. Behov från andra grupper med andra erfaren-
heter hade svårt att komma till tals. En liknande diskurs omger de så kallade 
smarta hem och intelligenta hus som jag beskrivit i samband med Vällingby-
studien. I de visioner och representationer om vad tekniken skulle kunna 
fylla för funktioner i bostäderna lyfts ofta jämställda familjesituationer fram. 
I beskrivningarna skildras hur män och kvinnor samarbetar på samma villkor 
kring hem, barn och yrkesliv. För att ytterligare förstärka nyttan med tekni-
ken får ofta äldre personer ha en framträdande plats. Dessa beskrivningar av 
vardagliga situationer är exempel på föreställningen om hemmet och grann-
skapet som romantiserade och idealiserade miljöer, vilket kritiseras av Mas-
sey och McDowell (1984), Rose (1993), McDowell (1997) och Simonsen 
(2001). Den målbild som användes i simuleringsmetoden visade på motsat-
sen. Bilden synliggjorde förställningen av en stressig vardagssituation där en 
mängd aktiviteter skulle utföras på kort tid, se Bild 3. Illustrationen gav upp-
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hov till många diskussioner om den komplexitet av situationer och relationer 
som vardagslivet utgörs av och huruvida dessa kunde lösas med IT. Genom 
att grundligt diskutera den miljö och det sammanhang som tekniken ska 
integreras i minskas risken att det uppkommer en diskrepans mellan de före-
ställningar som teknikutvecklarna har och de tillämpningar som brukarna 
ser.  

Nedan presenteras ett annat exempel som visar hur genusskillnader haft 
en direkt inverkan på hur en IT-infrastruktur utformats och tillämpats. Bland 
teknikutvecklarna i samarbetsprojektet förekom ofta uttrycket: Hur ska det 
gå för Agda 85 år?. Detta uttryck visade tydligt att den användare som för-
väntades avvika från normen av typiska användare var en kvinna med hög 
ålder. Bland teknikutvecklarna ansågs en äldre person inte vara lika kapabel 
att ta till sig ny teknik som yngre personer. Dessutom ansågs kvinnor inte ha 
samma teknikintresse som män. Min analys visar att ålder och kön inte var 
en särskiljande faktorer mellan användarna i försökshuset. De äldre var i 
allmänhet positiva till den nya tekniken i huset och engagerade sig i hur den 
skulle utformas för att passa olika behov. I intervjuerna vittnar några äldre 
om hur de såg fram emot att huset skulle förses med de tekniska funktioner-
na. Även om de inte hade erfarenheter av datorer sedan tidigare så ägnade de 
sig åt att lära sig de tillämpningar som var intressanta. Britt Östlund (2000) 
har också i sina studier dragit motsvarande slutsats, nämligen att åldern inte 
var en hindrande faktor. Däremot hade äldre personer inte samma erfarenhet 
av datorer som yngre personer. De äldre var också mer inriktade på att an-
vända tekniken för speciella ändamål och var inte fascinerade av tekniken i 
sig. Östlund efterlyser äldres erfarenheter i teknikutvecklingen, speciellt 
eftersom äldre personer kommer att vara stora användargrupper i framtiden.  

De vardagsnära tillämpningar som installerades i försökshuset framhölls 
inte som attraktiva tjänster av branschens teknikutvecklare. De ansågs inte 
kräva samma tekniska utmaning som mer kapacitetskrävande och nöjesinrik-
tade tillämpningar. Det antogs vara riskabelt att utveckla tjänster som de 
boende inte värderade i termer av hög betalningsvilja. Att tjänsterna skulle 
bidra till en att stärka bostadens funktionalitet togs inte i beaktande. Teknik-
utvecklingen kom i första hand att inrikta sig på nöjen och mediatjänster, där 
det fanns en tradition att en kund skulle betala för utbudet. Det medförde 
också att tjänsteutbuden initialt kom att förstärka den manliga könskodning-
en av datortekniken i bostäderna.  

Det språng i teknikutvecklingen som informationstekniken medfört, där 
data, etermedia och teleteknik konvergerat till en gemensam teknologi, har 
bl.a. aktualiserat frågan om hur en sådan infrastruktur ska konstrueras. Jäm-
fört med tidigare utformning av infrastruktur ställs numera ett uttalat krav på 
jämställdhet i form av rättvis fördelning av ekonomisk och politisk makt 
mellan män och kvinnor (SOU 2001:44). Näringsdepartementet har i JämIT 
rapporten (SOU 2000:58) tagit fasta på att representationen av män och 
kvinnor bör tillgodoses i utbyggnaden av IT-lösningar. De erfarenheter som 
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utredarna relaterar till visar dock att kvinnor i väldigt liten utsträckning del-
tagit i vare sig utformning, finansiering eller förvaltning av lösningarna. En 
konsekvens blir att de tjänster och produkter som utvecklas är en förlängning 
av den rådande genusstrukturen, vilket avviker från målet att kön inte ska 
vara särskiljande i någon sektor. I den strävan som pågår i samhället för att 
förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor är det också viktigt att inf-
rastrukturen utformas i samma riktning. Sune Berger och Gunnel Forsberg 
(1995) menar att behovet av en social infrastruktur för reproduktion inte 
uppmärksammas i samma utsträckning som den fysiska infrastrukturen för 
produktion och konsumtion. På motsvarande sätt har vardagslivets behov 
svårt att får genomslag i utformningen av en framtida IT-infrastruktur.   

Dilemman kring trygghet och osäkerhet. Ambitionen med de tekniska lös-
ningarna i försökshuset var att stödja tillitsskapande processer mellan de 
boende men också mellan boende och de lokala aktörerna i lokalsamhället. I 
försökshusets entré användes tekniken för att kommunicera med bild, ljud 
och text. Entrén blev en mötesplats där hyresgästerna stannade till och sam-
talade med varandra om aktuella upplysningar på datorskärmarna. En kame-
ra användes främst för att kommunicera. Den var placerad vid porttavlan så 
att en besökare kunde kommunicera med en ”virtuell portvakt” eller med den 
person som man skulle besöka i huset. En annan kamera var placerad så att 
dörrar till källare och förråd kunde övervakas. Den användes av närpolisen i 
området för att hindra inbrott i fastigheten.  

Det finns olika uppfattningar om användande av kameror i semiprivata 
och offentliga miljöer. Michel Conan (1995) representerar den positiva tolk-
ningen av att teknik i form av övervakningskameror bidragit till att stärka 
känslan av tillhörighet i ett franskt bostadsområde, medan Hille Koskela 
(1999) representerar den motsatta uppfattningen. Koskela menar att maktut-
övning och kontroll som sker av platser och människor via teknisk utrustning 
beror på den organisation som har polisiära befogenheter i antingen offentlig 
eller privat regi. Dessa organisationer har distanserat sig från den miljö där 
de tidigare patrullerade. Då befann de sig bland invånarna och kunde bilda 
sig en vidare uppfattning om händelseförlopp. Genom kameran kan de en-
dast se och registrera avvikande händelser, inte ingripa eller förebygga. På 
motsvarande sätt kan de bevakade inte kommunicera med ordningsmakten 
utan endast ana ett registrerande öga (Koskela 1999). En förklaring till skill-
naderna i dessa exempel kan vara att i Conans studier är miljön och perso-
nerna kända för betraktaren och de som registreras. Den maktutövning som 
Koskela relaterar till är mer förekommande i det offentliga rummet bland 
främlingar. 

De två kamerorna i försökshusets entré hade olika syften. Övervaknings-
kameran hade ett uttalat brottsförebyggande syfte. Här prioriterades hyres-
gästernas skydd och egendom. Avsikten med kameran vid porttavlan var att 
kommunicera med boende och besökare. Här var parterna mer likvärdiga 
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och personerna kända eller igenkännbara. Till skillnad från personerna i 
Koskelas studie omvandlades inte de boende till objekt utan de kunde såväl 
välja formen av kommunikation som avstå helt. Däremot fick besökare i 
huset endast tillträde till huset genom att de boende aktivt gav sitt medgivan-
de. 

Den ovan skissade utvecklingen är också relevant för det omgivande 
samhället. Handelns expansion i köpcentra och gallerior i och utanför staden 
i enorma anläggningar förändrar förutsättningarna för gaturummet, torg och 
parker. Irene Molina (1993) ger en bild av kommersiella miljöer där männi-
skor reduceras till enbart konsumenter och där utrymmet för öppna demokra-
tiska samspel och mänskliga möten minskas. Hille Koskela (1996) beskriver 
också stadsrummets förvandling, där säkerhetslösningar och övervakning 
ökar vår känsla av osäkerhet där just den tekniska utrustningen i sig signale-
rar fara. För den tekniska installationen i försökshuset var det därför väsent-
ligt att utforma de tekniska systemen för att förbättra kommunikationen och 
tilliten mellan aktörer i lokalsamhället i stället för att fjärma människor från 
varandra och utesluta möjlighet till delaktighet. En uppenbar risk med tek-
niska installationer är att även om avsikten är god så kan situationen föränd-
ras och tekniken används i helt andra syften än vad den var avsedd för. 

IT sammanbinder boendets skalnivåer 

De lokalsamhällen som studerats här har påverkats av planeringsidéer från 
det svenska folkhemsbyggets välfärdsambitioner. Det har bland annat inne-
burit att bostäder och bostadsområden utformades med tanke på att hushål-
lens vardagliga verksamheter ska underlättas och att det ska finnas tillgång 
till dagligvaror, service samt vissa försörjningsmöjligheter i närområdet. Det 
vill säga att en stor del av resurserna i lokalsamhället var territoriellt lokali-
serade. Denna situation är inte vanlig idag utan det har skett en utglesning av 
boendelandskapets funktioner. De intervjuade personerna i Husum och Väl-
lingby vittnar om hur de numera inte har tillgång till butiker och vardaglig 
service i närområdet. Det omgivande utbudet av kommersiell- och offentlig 
service har lags ned eller koncentrerats till större komplex i städernas utkan-
ter eller centrala delar. Boendelandskapet har dränerats på resurser beroende 
på att verksamheterna alltmer är funktionellt organiserade utan förankring i 
lokalsamhället. Hushållens vardagsliv har därmed blivit mer beroende av 
olika tekniska infrastrukturer för förflyttning, hantering av information och 
organisering av vardagliga aktiviteter. Nya situationer påverkar också hur 
roller fördelas. Här belyses detta utifrån det fjärde delsyftet, att diskutera hur 
aktörerna i samhället kan samverka med hushållen för att vardagslivet ska 
fungera. 
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Förutsättningarna för boendet har förändrats dramatiskt från 1950-talets 
ABC-stad i Vällingby och brukssamhället i Husum till i dag. Bostaden utgör 
hemmet som omges av ett större eller mindre avgränsat område som bildar 
grannskap. Hemmet, liksom grannskapet, skapas här av hushållets beroende 
av den vardagliga praktik av aktiviteter och värden samt de relationer som 
hushållet har till aktörer i lokalsamhället. Boendet utgör ett landskap som 
binder samman vad människor gör, har känslor för och relationer med andra 
inom. På motsvarande sätt menar Kirsten Simonsen att praktik och kontext 
är oskiljaktiga fenomen som beror av den situation som avses (Simonsen 
2001:34). Begrepp som hem och grannskap blir därmed socialt och situatio-
nellt konstruerade. 

Hushållens fysiska närhet till skola, vård och omsorg samt kulturutbud 
och demokratiska system genomsyrade folkhemmets så kallade grannskaps-
tanke. Tillgängligheten till arbetsplatser och den mer utspridda kommersiella 
utbudet skulle ges genom kollektiva kommunikationer. Lokalsamhällets 
verksamheter var territoriellt organiserade, vilket också innebar att makt och 
inflytande var lokalt förankrade. Under folkhemmets tid motsvarade det 
mänskliga räckhållet för vardagslivet den tekniska räckvidden för lokalsam-
hällets utbredning. Med Manuel Castells termer kan man säga att flödes-
rummet i folkhemmets boende överensstämde med platsrummet.  

Dagens boendesituation är mer beroende av omvärlden än tidigare. En allt 
större del av hushållens behov täcks numera av industriellt producerade va-
ror, serviceutbudet har ökat både inom den offentliga sektorn och för privata 
tjänster. Hushållens möjlighet att förflytta sig har också ökat markant genom 
tillgången på bil och andra transportmedel. Samtidigt har en utglesning skett 
av utbudet av produkter och service. I det nära grannskapet har butiker lags 
ned, skolor slagits ihop till större enheter och stora ytor tagits i anspråk av 
hushållens bilar. Lokalsamhällets verksamheter genomgår en territoriell ut-
glesning och diversifiering. Allt fler funktioner finns på längre avstånd från 
bostaden. Den vardagliga praktiken för hushållen genomsyras av att ”zappa” 
mellan olika lokaliseringar. Hushållens tekniska räckvidd har ökat med den-
na territoriella utglesning och därmed det mänskliga räckhållets rumsliga 
utbredning. Däremot måste hushållens avsätta tid för att organisera aktivite-
ter, transportera personer och varor i samband med att aktiviteter ska utföras. 
I intervjuerna framkom att IT-tekniken användes för att informera sig om 
utbud, tider och andra uppgifter. På så sätt kunde det vardagsliv som Clara 
Greed (1994) ser som att ständigt ”zappa” mellan olika delprojekt underlät-
tas genom möjlighet till simultan överblick över det utbud som finns utspritt 
över staden och upprätthållande av relationer till berörda personer. 

Bostadsföretag har en tradition att verka inom lokalsamhället dels genom 
att förvalta bostadsfastigheterna i området, dels har de kommunalt ägda före-
tagen ett samhällsansvar att verka för lokalsamhällets utveckling. I förvalt-
ningsuppdraget ingår också att erbjuda service till hyresgästerna i rollen som 
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leverantörer av tjänster och service. De kan mycket väl utöka sitt erbjudande 
till andra boendegrupper och därmed vara en lokal aktör för vardagslivet.  

För Husum har försörjningsmöjligheterna för invånarna begränsats, be-
folkningen åldrats och underlaget för service krympt. Bostadsföretaget hade 
tillsammans med andra lokala krafter ambitionen att vända den negativa 
utvecklingen. Det fanns en stark tilltro till fabriken som motor i regionen och 
den planerade Botniabanan för att bidra till Husums utveckling. Det fanns 
också ett starkt engagemang hos invånarna i Husum i form av olika konstel-
lationer av föreningar som tillsammans med representanter för fabriken, 
kyrkan och politiska grupper engagerade sig i Husums framtid. Målet var att 
göra Husum till en attraktiv plats att bo på, där boendefrågor tillsammans 
med nya arbetstillfällen, miljö, och servicefrågor var centrala.  

I Vällingby hade bostadsföretaget som fastighetsägare och dominerande 
fastighetsförvaltare tagit initiativ till att bygga upp en försöksmiljö för att 
utveckla den egna servicen till boende, effektivisera sina förvaltningstjänster 
och öka kompetensen för teknikupphandling hos sina samarbetspartner. Av-
sikten med denna satsning var även att vända stadsdelens begynnande ten-
dens till degenerering. Ambitionen var att Vällingby återigen skulle bli en 
futuristisk stadsdel utifrån den ursprungliga gestaltningen, men med ny tek-
nik för kommunikation.  

Detta är två exempel på hur bostadsföretag agerar för att lokalsamhället 
ska utveckla eller bibehålla funktioner som gör närområdet till en tillgång för 
invånarna på orten. Bostadsföretagen har ett egenintresse av att området ska 
vara attraktivt att bo i. För de kommunala företagen har de också ett offent-
ligt uppdrag att sörja för kommunens invånare. Det finns också andra aktörer 
som agerar på liknande sätt. I småhusområden kan enskilda ägare själva 
organisera sig i samfälligheter för de gemensamma vägarna, grönområdena, 
värme och vatten. Bostadsrättsföreningar ansvarar fastigheternas förvaltning 
och andra gemensamma angelägenheter. I byar finns föreningar som ansva-
rar för gemensamma lokaler, vägar och vatten. Dessa sammanslutningar är 
den sociala ekonomins motsvarighet till de offentliga aktörerna inom lokal-
samhället. Sådana föreningar agerar även för att förse bostäder med gemen-
samma anläggningar för kabel-tv och bredband. De sköter också upphand-
ling av tjänster som telefoni och Internet samt sköter den tekniska utrust-
ningen. 

Ett flertal kommunala bostadsföretag betraktar sig i dag som serviceföre-
tag, där man omfattar både hyresgästerna och fastigheterna i sin ansvarssfär. 
I praktiken finns olika betydelser av vad man menar med att förvalta. Be-
greppet förvalta har enligt ordboken 80 betydelsen att ”ta hand om och sköta 
för någon annans räkning”, med avseende på ekonomisk avkastning för äga-
ren. Det innebär att fastigheternas värde ska upprätthållas och skador ska 
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förhindras. Den pågående orienteringen mot service och tjänster omdefinie-
rar begreppet till att även omfatta de boendes värdeskapande processer. Att 
förvalta får då, enligt Ingrid N. Motevasel, innebörden att ”bry sig om och att 
engagera sig”, ett uttryck för omsorg om människor och miljö inom ett visst 
område (2000:193). Ulla Johansson relaterar förvaltning till begreppet an-
svar, vilket ges innebörden av att ha en beredskap att svara på frågor som 
uppkommer bland hyresgäster (1998:229). Motevasel och Johansson relate-
rar betydelsen av omsorg respektive ansvar inom förvaltningen till sociolo-
gen Karin Wærness omsorgsrationalitet, där en medkänsla ligger till grund 
för att förhålla sig, tänka och handla i sitt arbete (se exempelvis Motevasel, 
2000:6). De förespråkar en sådan mer omsorgsinriktad förvaltning, vilket 
även diskuterades ingående i samarbetsprojektets förvaltning av försökshu-
set. Ett försök att öka ansvars- och omsorgstagandet i förvaltningen var att 
återuppliva den tidigare föreställningen om en portvakt, någon som har den 
huvudsakliga kontakten med en mindre grupp hyresgäster. Bland bostadsfö-
retagen är det en pågående diskussion om att utforma en sådan förvaltnings-
funktion som kan benämnas husvärd, kvartersvärd, kundkontaktperson, bo-
värd eller fastighetsansvarig.   

I Vällingbystudien antogs att fastighetsförvaltningen via de tekniska syste-
men skulle kunna effektiviseras genom att optimera energi- och vattenför-
brukning, få säkrare drift och möjlighet att debitera kostnader för det enskil-
da hushållets förbrukning. Därmed såg man en direkt nytta av IT för att 
minska kostnaderna för fastighetsägaren och hyresgästen. Det var emellertid 
viktigt att tekniken verkade i ett sammanhang där en kvalitativ nytta kunde 
uttryckas i termer av bättre kommunikation mellan hyresgäster och förvalt-
ning, trygghet, tillit samt att viss servicepersonal skulle vara fysiskt närva-
rande. Tanken var att människan skulle interagera med tekniken för att 
åstadkomma en bättre förvaltning, vilket också Motevasel och Johansson 
anser.  

Det svenska samhällsbygget har, som nämnts tidigare, i stor utsträckning 
utgått från att grannskapet är en planeringsenhet där hushållets behov möter 
samhällets utbud av kommersiell- och offentlig service samt ett socialt 
skyddsnät. Verner Denvall och hans kollegor benämner de aktörer som har 
ett socialt ansvar för invånarnas välfärd på denna arena för välfärdens opera-
törer. De ser i första hand socialtjänsten som ett exempel på en sådan opera-
tör, men menar att det också finns andra lokala aktörer som kan ta den rollen. 
Bostadsföretagen är en av dessa (Denvall m.fl. 1997). Bostadsföretagens roll 
som en välfärdens operatör diskuteras också av Helene Lahti-Edmark (1998) 
i hennes återgivning av ett seminarium som behandlade den sociala plane-
ringen och de aktörer som upprätthåller eller borde upprätthålla välfärden. 
Juan Velásquez (2005) ser också att bostadsföretaget har en roll i frågor om 
lokal utveckling och att stödja olika gruppers integration i boendet. I Velás-
quez studie hade bostadsföretaget rollen som den samhällsaktör som upp-
rätthöll en konstruktiv dialog och bearbetade konflikter mellan grupper av 



 168 

hyresgäster med olika bakgrund. I denna avhandling överför jag samma re-
sonemang om välfärdens operatör till vardagslivets operatörer. Med vardags-
livets operatör menar jag de aktörer som i sin verksamhet understöder hus-
hållens behov av tjänster och service för sin vardag, boendet inkluderat. De 
kommunala bostadsföretagen i Husum och i Vällingby kan ses som vardags-
livets operatörer genom att förse invånare med bostäder, men även som för-
valtare av bostäder och bostadsområden samt tillhandahållare av service och 
tjänster till sina hyresgäster. Bostadsföretaget har både marknadsmässiga och 
sociala motiv att upprätthålla en viss servicenivå gentemot sina hyresgäster 
och inom den ort där de verkar. I Husum och Vällingby har de kommunala 
bostadsföretagen haft en pådrivande roll genom att engagera sig i respektive 
orts förändringsprocesser, vilket de två empiriska studierna är ett resultat av. 

Roller och relationer mellan lokalsamhällets aktörer är inte heller entydi-
ga, gränser luckras upp. Även om det virtuella informationsutbytet till viss 
del ersatt fysisk kommunikation lever vi kvar i mer manifesta strukturer. 
Bebyggelsens fysiska utformning är en sådan struktur, men även människors 
mentala uppfattningar om boende, arbets- och vardagsliv kan sägas vara en 
sådan. Den IT-lösning som diskuteras i denna avhandling antas förändra 
boendet och förstärka lokalsamhället. En förändring handlar om i vilken grad 
tekniken lösgör människor från det geografiska rummets begränsning. Vi 
kan komma i kontakt med varandra, få tillgång till information och utföra 
vissa ärenden oberoende av var vi är, förutsatt att vi har tillgång till tekniken. 
Nedan sammanfattar jag några sådana processer som bidrar till förändrade 
förutsättningar i boendelandskapet.  
 
IT ger nya roller för lokalsamhällets aktörer. I Vällingbystudien analysera-
des hur lokala funktioner och globala tjänster gjordes tillgängliga för de bo-
ende genom den tekniska lösningen. Inom lokalsamhället integrerades för-
sökshuset med förvaltningens service, närpolisen, tidningsbud, posten och 
renhållningstjänsten. Det bidrog till att vardagliga aktiviteter underlättades 
och informationsflödet mellan hyresgästerna och förvaltningen förbättrades. 
Försökshuset integrerades också med det globala utbudet av telefoni, inter-
netanslutning och möjligheter att beställa mediatjänster. IT-lösningen gav på 
så sätt hushållen tillgång till en mängd tjänster medan leverantörer kunde 
distribuera sina erbjudanden utan fysiska hinder. Förutom de kommersiella 
tillämpningarna användes IT-lösningen till att söka information, delta i kur-
ser och arbeta från hemmet. IT ökade tillgängligheten till kunskap och in-
formation för privat förkovran och för arbetet.  

Den tekniska infrastrukturen för IT som diskuteras i denna avhandling 
brukas av de boende och av fastighetsförvaltningen. För att driftsätta tekni-
ken och ansluta användare anlitades en operatör. Denna roll benämns här 
lokal IT-operatör och är den som hanterar tekniken och de tillhörande tjäns-
terna. Rollen är omdiskuterad. I försökshuset avsågs rollen som lokal IT-
operatör uppfylla de boendes efterfrågan på tjänster, svara för hög kvalitet i 
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tjänster och teknik samt sänka kostnader genom effektiv upphandling. Även 
om en sådan lösning uppfattades som positiv bland de intervjuade så fanns 
det uppenbara dilemman. Ett var att tjänsteleverantörerna såg operatören 
som en onödig mellanhand som hindrar en direkt kontakt med de boende. 
Det fanns också en risk att operatören skulle bilda lokala monopol utifrån 
affärsmässiga eller tekniska grunder. De boende kan också känna sig kon-
trollerade, i och med att systemet kan övervaka vissa utrymmen eller i sam-
band med att de beställer tjänster.  

Fastighetsförvaltningen får exemplifiera en av lokalsamhällets aktörer 
som erbjuder service och tjänster till de boende. En sådan förvaltning får en 
ny roll, från att tidigare varit inriktad på att underhålla byggnader till att 
alltmer möta hyresgästernas efterfrågan av service. Denna vidare syn på 
verksamheten kan ytterligare utökas till att ta en roll som vad vi kallat väl-
färdens operatör (se också Denvall m fl 1997 och Lahti-Edmark 1998). Det 
kan antingen ske genom att på egen hand eller i samverkan med andra lokala 
aktörer erbjuda vardagsnära stöd till hyresgäster och andra invånare i lokal-
samhället. De kommunala bostadsföretagen i Husum och Vällingby kan till 
viss del ses som sådana välfärdens operatörer. De hade ett vidare engage-
mang för utvecklingen av respektive lokalsamhälle än vad som berörde den 
egna förvaltningen. Här har jag även argumenterat för att bostadsföretagen 
kan vara en välfärdens operatör för hushållens vardagsliv, med eller utan IT. 
De skulle kunna bidra till att stärka lokalsamhällets utveckling samt stödja 
hushållens vardagsliv genom att antingen själva erbjuda service eller upp-
handla från andra tjänsteleverantörer. Man kan också dra en parallell till den 
mellannivå som Ann-Cathrine Åquist (2001) menar är en organisatorisk 
arena inom lokalsamhället där hushållens vardagliga aktiviteter integreras 
med offentliga sektorns serviceutbud, näringslivets erbjudanden och de soci-
ala relationerna i grannskapet. Det är på denna mellannivå som utbyte sker 
och relationer upprätthålls och där IT skulle vara ett stöd för vardagslivet. IT 
gör det möjligt att upprätthålla sociala relationer och få åtkomst till funktio-
ner utan att det fysiska avståndet hindrar. 

Som beskrivits ovan har de kommunala bostadsföretagens uppgift i Hu-
sum och Vällingby varit att förse invånarna med bostäder till rimliga kostna-
der, med viss service till hushållen. I dag är boendet å ena sidan mer frag-
menterat mellan olika livsstilar, å andra sidan mer sammansatt av olika funk-
tioner än på folkhemmets tid. Det ger utrymme för bostadsförvaltningen eller 
andra lokala aktörer att utvidga sitt engagemang. Förutom att erbjuda bostä-
der kan företagen upphandla el, värme och kommunikationstjänster till låga 
priser, eller stödja vardagslivet och ett socialt klimat för boende i lokalsam-
hället. 

IT utjämnar boendelandskapet. Det lilla samhället eller byn på landet fram-
ställs ofta som goda boendealternativ där människor och sammanhang är 
kända. Även om människor lever nära varandra och ingår i samma grann-
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skap så har individerna alltmer olika levnadssätt som är relaterade till andra 
platser än bostadsmiljön. Denna ökade räckvidd är en följd av vårt allt rörli-
gare arbetsliv, fritidsvanor samt informationskällor från när och fjärran. He-
lena Kåks och Erik Westholm (1998:62) ser hur lokalsamhällets betydelse 
som plats tunnats ut och människors medvetande och kunskap om den egna 
närmiljön minskat i samband med att rörligheten ökat. Platsen tenderar att bli 
en mer tillfällig och utbytbar del av invånarnas räckhåll och fragmenteras av 
influenser utifrån. En sådan uttunning av lokalsamhällets grannskap ser för-
fattarna som ett problem när gemensamma angelägenheter för bygden ska 
organiseras. Denna tanke om lokalsamhällets uppluckring motsvarar Schie-
floes (1990) term ”community lost”, medan jag uppfattar att Wikström 
(1994:133) snarare tar utgångspunkt i termen ”community liberated”, vilken 
innebär en balans mellan individuella och lokala nätverk som både kan vara 
svaga eller starka. Wikström betonar att olika former av sociala relationer i 
boendet fyller viktiga funktioner för enskilda individer och invånare i sam-
hället. 

Jan Öhman (2003) analyserar hur IT kan lösgöra oss från rummets fysiska 
restriktioner genom att vi får tillgång till omgivningens utspridda förnöden-
heter. En sådan ubikvifiering innebär att betydelsen av avståndet i rummet 
minskas. Genom IT kommer ubikvifieringen av rummet och en digital ar-
betsdelning att konstruera nya former för organiseringen av processer i tid 
och rum. Det kommer för individers vardag att innebära förändrade inköps-
mönster, arbetsformer, informationsutbud och möjligheter till kommunika-
tion, men även att individens inflytande kommer att underställas en interna-
tionell konkurrens i globala nätverk. Det innebär att IT förändrar tillgänglig-
heten med hjälp av en teknisk lösning, vilket Gunnar Törnquist (1997) be-
nämner teknisk räckvidd. Samtidigt förändras människors medvetande om 
att det går att komma åt funktioner och människor genom att det mänskliga 
räckhållet ökar.  

Här kan man utvidga Öhmans diskussion om att IT ubikvifierar utbudet 
av produkter och tjänster till att även gälla sociala relationer. Hushållen får i 
större utsträckning tillgång till vardagliga förnödenheter, och lokalsamhällets 
uppsättning av resurser får genom IT mindre betydelse. IT sparar även tid för 
hushållet och är ett administrativt stöd när information finns tillgänglig. Spe-
ciellt om produkter och service finns på andra orter. Det var påtagligt hur de 
intervjuade på olika sätt var involverade i omsorgsaktiviteter av en eller flera 
anhöriga. De kommunicerade med familjemedlemmar, släkt, vänner, arbets-
platser och offentliga instanser i huvudsak med den teknik som fanns i bo-
staden. Den permanenta adressen fungerar som samlande plats för kor-
respondens med omgivningen, även om man vistas långa tider i fritidshuset 
eller på annan ort.  

Det tidigare fysiskt avgränsade och platsbundna grannskapet kan därmed 
sträckas ut för att innefatta praktiker och gemenskaper. Boendets räckhålls-
rymd kommer att inbegripa den permanenta bostaden, fritidshuset, viktiga 
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funktioner och relationer samt arbetsplatser och andra betydelsefulla noder i 
ett relationellt rum. Med IT kan alltså flödesrummet expandera över boen-
dets territoriella platsrum, där omgivande funktioner och relationer görs till-
gängliga oavsett var användaren befinner sig. Med Öhmans terminologi 
ubikvifieras omgivningens resurser och relationer inom lokalsamhället men 
också globalt. 

Frågor för framtiden 

Stora ord och visioner tecknar det framtida samhället där tekniska lösningar 
ska kunna överbrygga fysiska avstånd. Men även sociala och kulturella av-
stånd lägger hinder i vägen. Det är av stort intresse att följa utvecklingen och 
se inom vilka områden IT kommer att inverka på människors liv. Forsk-
ningsinstitutet World Internet Institute undersöker fortlöpande hur IT påver-
kar individer, familjer och samhällen. I en aktuell undersökning konstaterar 
Olle Findahl (2008) att 90 % av svenskar över 16 år har tillgång till Internet, 
varav de flesta (75 %) använder Internet i hemmet. Internetanvändningen har 
nått en mognadsnivå där endast ett fåtal grupper inte kan betraktas som an-
vändare. Utbildningsnivå och ekonomi är mer avgörande än ålder om man 
kommunicerar via datorer. Den vanliga användaren är fortfarande medelål-
ders som använder IT till e-post, tar del av nyheter och söker information, 
läser nättidningar och använder banktjänster.  

Kartläggningen ovan visar att IT numer kan anses vara brett utspridd 
bland olika kategorier av användare. Det ger andra förutsättningar att under-
söka teknikens inverkan på människors vardag än vad som varit möjligt i 
denna avhandling. En fråga är att undersöka hur IT-teknik används för att 
stänga inne och skydda i stället för att öppna mot omvärlden. I så kallade 
”gated communities” används tekniken för att skydda ett bostadsområde mot 
andra människor i stället för att bygga relationer i lokalsamhället. Andra 
frågor är att följa utvecklingen av olika tillämpningsområden. Skola och 
distansutbildning, vård och omsorg samt person-, gods- och kollektivtrafik 
och räddningstjänster är exempel på sådana områden. På så sätt kommer det 
att finnas ett flertal tillämpningsområde där Donna Haraways (2008) teorier 
om cyborgen kan ligga till grund för analysen. Teknik kommer i hennes 
manifest att involveras djupt in i samhällets alla delar men även i individers 
kropp och själ. Ett framtida samhälle med IT kommer att få konsekvenser för 
vår praktik samt våra uppfattningar och relationer. 
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Efterord 

Här har två miljöer beskrivits som representerar lokalsamhällen för invånare, 
företag och samhällsaktörer. I Husum inledde bostadsföretaget en dialog 
med invånarna för att hitta svar på framtida bostadsfrågor, i Vällingby im-
plementerades en IT-lösning som skulle motsvara de boendes och fastighets-
förvaltningens vardagliga behov. Vad hände i praktiken? 

Husum är fortfarande beroende av fabriken som den huvudsakliga arbets-
givaren. Fabriken har behållit en stark position jämfört med de internationel-
la konkurrenterna men det lokala engagemanget tenderar att luckras upp. 
Numera sammanbinder en ny tågförbindelse Husum med närliggande orter, 
vilket gör att möjligheten att nå andra arbeten och utbildningar ökat. Vad 
beträffar IT-lösningar i Husum har bostadsföretaget inte byggt något separat 
nät i fastigheterna. De förlitar sig på att marknadens tele- och internet-
operatörer förser hushållen med kommunikationstjänster. Däremot har före-
ningen Grundsunda föreningsråd i Husum byggt upp en hemsida på Internet 
för att nå ut med lokal information (se www.gfg.se). På hemsidan har före-
ningen samlat aktuell information från traktens föreningar, historiska uppgif-
ter och tecknar en bild av hur det är att bo i eller besöka Husum. Arbetet med 
att samla information och hålla uppgifter aktuella engagerar den sociala eko-
nomins privata personer och föreningar samt näringslivet och samhällsin-
stanser.  

I Vällingby har ett datornät byggts in i stadsdelens alla fastigheter efter 
samma koncept som installerades i försökshuset. Detta nät fick namnet SB 
Bredband. Ambitionen är att erbjuda hyresgästerna i stadsdelen kommunika-
tionstjänster med hög kapacitet, säkerhet och valbara tjänster. Bostadsföreta-
get Svenska Bostäder AB finansierade nätet, men har inte för avsikt att ope-
rera nätet utan överlämnar detta åt en så kallad konsumentoperatör (KO). 
Denna operatör ska, på samma sätt som den neutrale operatören i Vällingby-
studien, ansvara för att olika tjänsteleverantörer ansluter sig till infrastruktu-
ren och levererar tjänster till hyresgästerna. AB Svenska Bostäder har också 
automatiserat fastigheternas styr- och reglerfunktioner, så att all övervakning 
av utrustningen kan ske från en plats. IT-tekniken kommer också att använ-
das för lås, larm och energioptimering förutom att hyresgästerna kan boka tid 
i tvättstugorna. Centrum har genomgått en stor renovering med tillbyggnad 
av ytterligare butiksytor. Dessutom presenteras utbudet och evenemang på 
en webbsida (se www.vallingbycentrum.se).   
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Uppbyggnaden av IT-lösningar i städer, mindre samhällen och byar tar sig 
olika uttryck. Fastighetsägare tar numera ett allt större ansvar för att installe-
ra bredbandskommunikation i bostadsfastigheter. Detsamma gör vägföre-
ningar, byalag och bostadsrättsföreningar. IT som en infrastruktur för var-
dagliga tillämpningar sprids till olika boendemiljöer.  
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Summary 

The title of this thesis is ICT – an infrastructure for everyday life, and takes 
its basis in the activities weaving together society’s different parts into a 
functioning whole. A large proportion of these events take place in the home, 
where the main responsibility is based on the households. Business and soci-
ety can be involved to some extent, by offering services to the households. 
The way in which responsibilities are divided between different operators, 
has significance for how households organize their daily lives, but also has 
an impact on businesses and public institutions and their work. Different 
kinds of support systems can also be designed to facilitate everyday life, and 
ICT is one such infrastructural support system. 

Infrastructure is generally known as a supportive system. However, what 
it is that should be supported is not as clear. Based on a discussion of various 
authors views on the concept infrastructure, various forms of infrastructure 
is defined, where physical infrastructure mainly consists of tangible struc-
tures which support systems and relationships of the production processes. 
Civic life is organized so that citizens feel safe, secure and have influence. 
This is created by the organizational infrastructure which deals with rela-
tions and responsibilities between individuals and society. The social infra-
structure focuses on welfare of the households and reproduction of society. 
Unlike the working and social life activities, the everyday life activities are 
ongoing within households or public welfare services, but are not visible in 
the same extent.  

At the core of this thesis, I look upon the home and its surrounding 
neighbourhoods, i.e. the local community, as an arena for everyday life in 
which households and actors in society meet. The neighbourhoods planned 
and built during the Swedish Welfare State (Folkhemmet), were designed 
bearing in mind that certain functions were carried out in the home and oth-
ers were carried out in the surrounding area and the local community. The 
residential areas of today have changed and everyday functions have often 
been closed down or merged into larger units. This has led to a shift where 
households must transport themselves further and further away from the 
home in order to be able to undertake their everyday errands and activities. 

One way of gaining access to everyday functions is to use information 
technology (ICT), i.e. the technological convergence of information technol-
ogy in telecommunications, computers and media. Examples of ICT usage in 
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the home is buying goods and services, performing tasks, watching the news, 
seeking information and communicating with others across the world. This 
allows ICT to support everyday activities in the home. The increase of tech-
nology also raises the level of exposure to problems that technology brings. 
ICT, as well as the physical infrastructure, has primarily been designed for 
the industry's need to streamline production processes. Further on, technol-
ogy has also been developed for offices and institutions. The same technol-
ogy could also be a help in the homes. Primarily, the context of everyday life 
and needs are identified. Following this, the question asked is, which of 
those needs can be met by technical support. The home– the house and 
neighbourhood in the local community - constitutes the geographical space. 
The object of this study is the everyday life, where ICT could be a technical 
and organizational support system.  

The purpose of this thesis is to analyse the conditions of designing a tech-
nical solutions (ICT) to assist everyday life in the home. This main purpose 
is specified in four objectives:  

• To identify and analyse the everyday practice in terms of home-related 
values and activities.  

• To analyse a model for a technical and organizational developed ICT-
solution in a local community.  

• To analyse the opportunities and dilemmas of ICT as a support system 
for everyday life 

• To discuss how actors in society can interact with households in mak-
ing daily life work 

The method of the thesis takes support in an interactive research, a develop-
ment-oriented collaboration between academic research and practitioners 
from public sector and the industry. The method aims at fulfilling both the 
scientific quality criteria as well as requirements of relevance for the prac-
tice. The two empirical studies are based on issues relevant to the housing 
estate and their specific problems, but rewritten and formulated for a scien-
tific validity. In both studies, staff from the housing companies were part in 
gathering data and also as participants in discussions for the interpretation of 
results. This has generated an understanding of different situations, different 
organizations and also the varied actors perspective. I have ensured the reli-
ability of the studies by using scientific methods of investigations. These 
have consisted of semi-structured interviews, questionnaires and participa-
tory observations. The requirement of validity is achieved by reproducing 
the research in a reliable manner and by applying the relevant methods and 
theories of human geographical during the interpretation of the results. 

A theoretical understanding of the individual construction of the home, 
based on everyday practice taking place in the home and neighbourhood, in 
an expanding residential landscape, is indeed central to the analysis as well 
as theories of location, room and availability. 
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The landscape of everyday life 

A distinction can be made between research about houses and research on 
homes. The former focuses on the house itself and questions about the de-
sign, usability, comfort and economy from either an individual or societal 
perspective. Research about the home, also takes into account aspects of 
values around the home and the relationship toward the welfare state. This 
thesis is about everyday lives in the home. The account revolves around 
what households actually do and the people’s perception of their home. The 
home is analysed in terms of living and the surrounding residential area, 
which in its turn is surrounded by a local community.  

This landscape has a set of resources all more or less available to house-
holds. The landscape of everyday life can also be analysed in terms of loca-
tion and place. A place is constructed by people's social patterns, gives 
meaning and identity, and binds together an interaction of social activities 
taking place in a specific local environment. This is also reflected in our 
perception of ourselves and our world, through a power geometry of sex, 
class and place, relating ourselves to the environment and reproducing our 
patterns of actions. There is no absolute definition of places and neighbour-
hoods in people’s consciousness. Instead, this is determined by social rela-
tionships which have a larger impact than the physical boundaries linked to 
space. The physical environment is not just a background to the social life, 
but also includes the construction of gendered identities, which among other 
things, are embedded in gender contracts. Human beings create their sur-
roundings through their senses, trained understanding, cultural and value-
based activities, which in turn shape people through different perspectives. 
Hence, the everyday social practice constructs the space of embodied rela-
tionships and situations. The landscape of everyday life is, according to my-
self, stratified into different levels. The house, representing a home, is also a 
center for everyday household practice. The house is also the personal sphere 
and has its boundaries by a front door or border toward the surrounding pub-
lical sphere. The following layer consists of the residential area with its 
physical design, a certain set of physical and social resources. The place of 
the home is thus the individuals perception of their home and neighbour-
hood, and where people feel at home. The residential area is also included in 
a local community that has a specific set of resources in the form of various 
actors, providing services and supplies. Pairing of the needs of households 
and surrounding resources can occur through close location. If the supply is 
diverse or located in other places, either the households or the resources 
must be transported. Pairing is thus dependent on the availability of some 
kind of infrastructure.  

Several disciplines have tried to identify the preferences and wishes of 
people, in order to attain better planning basis and partly to gain greater 
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knowledge of human preferences and actions. A house is also a home. The 
perception of what a home can be, is also affected by contemporary ideas in 
society, in this study represented by the ideas of the period between the wars 
and the Swedish Welfare State. The vision of the Swedish Welfare State 
joined together functionalism, science and politics, in order to create a better 
and fair society.  

There are a set of functions used by the household in the neighbourhood, 
and also a network of social relationships. Those who live near each other 
are considered neighbours and it is quite common that similar ideas about 
norms, beliefs and actions are developed, related to the area. The neighbour-
hood consists of smaller or larger housing estates, integrated with commer-
cial and public services and in some cases with work places. The neighbour-
hood is thus an expression of the hinterland around the home; the constitu-
tion of social relations in the area (social concept) and representing an ele-
ment of organized society (planning concept).  

There have been prophesies about how society will change by the emer-
gence of the computer network, internet and other forms of technologies for 
communication. Economic, social, political and cultural activities across the 
globe can interact using and being aided by computerized communications. 
But the technology also creates gaps between places and people. An elite is 
formed, commanding and controlling the virtual relationships across the 
world. The digital gap is an expression of the creation of the uneven distribu-
tion of ICT, between people and places around the world.  

In this thesis, ICT is considered as a means to transport information, and 
to communicate with. By using ICT, availability, regardless of distance, is 
discussed in terms of a technical scope and human reach. The technical 
scope expresses the accessibility that can be achieved by moving materials, 
people and messages, with the help of technical solutions. The human reach 
represents the space of awareness, formed by the individual's thoughts, emo-
tions and creativity; due to the perception of time, space and social context. 
Hence, there are distinct views of how ICT affects the home. ICT can either 
strengthen the local commitment and regional identity or the local commu-
nity is weakened since people living door to door, have different interests. 
There is also a discussion about that ICT increases accessibility because 
goods, services and other functions can be attainable regardless of where you 
are. For a consumer, this means that in addition to gaining better access to a 
product or service, it also becomes possible to obtain information on prod-
ucts, price, quality and other consumer knowledge, regardless of time and 
space. Thus, he sees the expansion as an economic effort to compress time 
and space, which will have a social impact for both individuals as well as for 
communities. 
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Communities of the Swedish Welfare State 

The studies are carried out in two environments, apparently completely dif-
ferent, but sharing a common background through links to the build-up of 
the Swedish Welfare State. The places are the industrial community of 
Husum and the suburb of Vällingby. They are described with what the resi-
dents of each locality have referred to in interviews, and furthermore sup-
plemented with related documentary sources and statistical data.  

Husum, an industrial community in transformation, is a small town just 
north of the city of Örnsköldsvik. The town has a long tradition of industrial 
activities related to forestry, comprised today of the multinational group M-
real. Inhabitants of Husum and surrounding localities are highly dependent 
on the plant and the other manufacturing industries for their livelihood. The 
public sector with the nursing home, school and childcare is another major 
employer, specifically important for the women. As the factory has become 
more and more streamlined, inhabitants have searched for other sources of 
income. In particular, it is the young people who leave the town. Just like in 
other industrial towns, it is the traditional gender contract which dominates 
in Husum.  

In Husum, the housing estate company Övikshem AB decided to demol-
ish some of the buildings, thus reducing the increased costs. This was met by 
strong resistance among tenants and inhabitants. As a strategy to decrease 
the local resistance, a study was initiated to explore what people see as im-
portant factors in the home, and the conditions that actually existed for rental 
flats in Husum. That study is the base for this study of the values and activi-
ties that people in general relate to their home, and is described in the first 
empirical part of the thesis.  

Vällingby, an ABC-town, was built as a suburb in Stockholm in the mid 
1950s, by architects and engineers who designed a society based on the 
modern ideas (of the time) of family, job sharing and architectural design. 
The suburb was going to integrate work (A-arbete), housing (B-bostäder) 
and a suburban center (C-centrum) all according to the ideas of functional-
ism of planning for the welfare of the residents. The concept is known as the 
ABC-town, and is described as a well-developed plan in which satellite cities 
were built up as independent suburbs with collective commuter traffic solu-
tions to the other parts of the greater city area.  

The Vällingby suburb is now over fifty years old and there is a need to 
renew the area. The suburban center is under great competition from other 
commercial establishments in Stockholm. A renewal project has been initi-
ated, and amongst other matters, the entire suburban center has been rebuilt, 
with high expectations following that Vällingby will regain its position as a 
futuristic environment. Vällingby counts as a suburb to Stockholm and can 
thus be recognised within the gender contract of the modernist metropolitan 



 179 

region. The housing estate company AB Svenska Bostäder, owns the major-
ity of houses in the suburb as well as the entire center facility. It makes the 
company a key actor for the future development in Vällingby. One example 
of commitment to the local community is the IT projects which took place in 
Vällingby during the years 1995-1999. The stagnated ABC-town would be 
revitalized with the help of computer communications, enabling Vällingby to 
become an ABC and "D" (D – dator) city. A presentation of this collabora-
tive project is the base for a model of ICT in local communities, in the sec-
ond empirical part of the thesis.  

The Husum and Vällingby studies  

The empirical parts of the thesis derive form the study of Home-related prac-
tices and study of ICT in the local community. The first study examines is-
sues such as what a home is represented by and what can be said to consti-
tute a good home, by presenting a study carried out in Husum. The chapter 
begins with a brief explanation of how concepts such as values and activities 
can be related to the home. It continues by presenting interviews with inhabi-
tants of Husum, who tell their story of the home, based on specific activities 
carried out and the factors they perceived as important. Furthermore, re-
sponses from a larger population of residents in villages along the Northern 
coast are presented. So, the everyday practice is hence identified and ana-
lysed in terms of values related to the home and activities carried out. 

The study concludes that households can not choose not to live anywhere; 
the choice is rather, which kind of accommodation is possible to realize, 
taking into consideration preferences and circumstances of the household. 
The home is also linked to a natural environment and can not be moved. 
When we change the place where we live, the conditions also change for the 
home. We must build new relationships in the neigbourhood and create a 
new everyday life.  

The Husum study takes a starting point in that the demand for flats has 
dropped, at the same time as there was a need for homes for elderly people. 
The local housing estate company concluded that flats were not on demand 
in Husum, and they had to ask themselves, what is perceived as attractive 
features of a home, and how does this affect the future housing planning. A 
study was designed on the basis of the question: Which activities are associ-
ated with a home? and Which values are perceived as important in a home?  

To start with, important values of the home and residential areas were 
identified, among the people of Husum. This was followed by investigating 
whether or not these arguments can be considered more universal, based on a 
survey of a sample of residents in municipalities in north of Sweden. A dis-
cussion followed concerning the identified values of the home, related to 
more basic values of people’s lives in general. 
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The results describe how the home can be understood by linking activities 
carried out in the home and to the residential area. A large part of the every-
day practice was integrated in spaces reserved for specific activities in the 
detached houses. The need of the family was the key to design of the home. 
The house was adapted and rebuilt depending on the current composition of 
the family. Households in flats did not have the same opportunities as those 
who lived in the detached houses. The space was restricted in the flat and the 
tenants were irritated about the fact that one can hear every word in the 
apartments, as well as the poor maintenance of the laundry. The big differ-
ence between the two housing arrangements was that those who lived in 
detached houses spent time on changing or maintaining buildings and gar-
dens. For those living in flats, this creative activity was limited.  

Thereby, the home is primarily associated to an everyday practice, includ-
ing activities and values for the home, but also to some extent to the sur-
rounding neighbourhood. In my interpretation of the results, these activities 
and values are part of the process important to how a home is perceived, as 
well as the human construction of a home and neighbourhood. These funda-
mental aspects of a home are expressed in terms of the home as a project, a 
separate part of everyday life which is both private and shared with other 
people that one holds a close relationship to. There is also a practical and 
functional dimension concerning the home and the residential area. It is de-
sirable that everyday life is functionable in the home, either by itself or taken 
care of by a local management for appropriate maintenance. The home also 
consists of psychological and social aspects, permitting a sphere of one´s life 
for tranquillity and revitalization. 

The ambition in the Husum study has been to capture the qualities of the 
home, perceived as important. They are expressed as everyday practices 
consisting of activities and values. I consider the identified activities as rele-
vant representations of what can be accounted in an everyday practice. The 
values, on the other hand, are vague, and it is not clear what they represent. 
Different interpretations will of course occur during an analysis of the stated 
thoughts. Thoughts have been used to demonstrate different perceptions of 
what a home implies and how different forms of homes are created.  

Here, thoughts and factors surrounding the home and values of life, are 
seen as preferences or desires at different levels. The thoughts are attitudes 
expressed, relatively shallow, dealing with factors of importance of the 
home, and more fundamental than temporary trends. Factors of the home 
reflect a socio-cultural level, which connects to both the individual's attitudes 
and the cultural norm surrounding us. Values of life relate to more profound 
structures, dealing with the human approach to issues of a more existential 
character. All three of these levels are related, and affect the expectations we 
have and how we evaluate our place where we live, and the construction of 
homes and neighbourhoods.  
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The secound study takes standpoint in the general debate of the mid 90´s, on 
the impact of the new computer technology for individuals and society. Un-
der the heading ICT in the local community, the Vällingby Study is de-
scribed, where a model of a technical and organized ICT-solution in a local 
community, is analysed. The chapter begins with a discussion about the dis-
course of ICT in government investigations and among some researchers. 
The smart home is described as a "multi-site" and a base for a variety of 
activities. The inhabitants would order services and products through the 
technical equipment and perform a variety of tasks. The home would also be 
a meeting place for socializing and a place for work, for the care of ill people 
and for various forms of education and training. The intelligent house would 
also manage to regulate the heating, lighting and other technical functions in 
the home and in the building. The way we live and our homes, as well as our 
social life, would change in several ways. The technical solutions demanded 
that all residents would have access to ICT and all information would be 
available in digital form. This idea of the home as a multi-site differs from 
the ideas from the Swedish Welfare State. The prevailing idea at that time, 
advocated that activities should be divided and physically separated between 
the home, the workplace and the local community.  

The vision of a future ICT society was permeated by an optimistic ap-
proach taking basis in the technical achievements in community develop-
ment on a local and global level. However, there was an awareness that the 
visions might seem unrealistic to implement. One obstacle was that the tech-
nology in itself was not quite mature or sufficient. Other obstacles were that 
the users, in general, did not have sufficient knowledge about the technol-
ogy, the applications or the language used. The design of the building was 
also problematic for the use of technology. In an effort to make ICT more 
available, users were invited to be involved in the design of the technology. 
Other more critical voices noted that processes of changes in society are not 
affected by technology development to the same extent as listed in the vi-
sions. Communication, industry, social life and human behaviour are all 
intertwined, making changes more difficult. The evolution of technology can 
be seen as an expression of the constant desire of the capitalist system to 
seek more efficient ways to overcome spatial restrictions. 

Changes of technology are usually seen as positive processes for both in-
dividuals and societies. Although, if the technology is examined from a gen-
der perspective, women tend to use the technology for repetitive tasks while 
men develop the technology and its applications. But, technical equipment 
can also change the gender mark. Computer technology was, initially, devel-
oped by male engineers for the industry and military, followed by young 
men reshaping the computers to be used for more private pleasure-oriented 
applications. This development is not directed against women, but rather that 
women are absent. There are writers who argue that computer communica-
tion can be viewed as a liberating technology for the women who perceive 
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themselves limited in their traditional gender roles. One can understand that 
ICT as an essentially male-marked technology, but it has great potential to 
be more gender neutral if women are active participants in the design and are 
regarded as users of technology, and that the technology is used within fe-
male-marked areas. The home, especially, is one of these areas.  

An experimental environment was built up, enabling a closer look at how 
technology could be designed in the home and housing estates. Svenska 
Bostäder, Ericsson, and Vattenfall, interacted with SABO and KTH during 
the period 1996 to 1999. The results of this development, together with the 
results of interviews, forms the empirical basis for analysis. The collabora-
tive project had three missions. The common goal was that the technology 
would be designed taking into consideration the tenants and housing estate 
staff everyday needs.  

One assignment was to design and demonstrate future ICT services and 
functions in connection with a press tour in a lab and demonstration flat. The 
experimental environment which was shown up on the press tour consisted 
of a lab and a demonstration flat. Future technical solutions were demon-
strated and organizational and business issues were discussed. Images and 
examples of services and solutions are illustrated in the study.  

A second assignment was to implement an ICT solution in a full-scale ex-
periment-house. This consisted of a housing estate net handling three func-
tions: booking the laundry room from the flat, reporting faults, and feeling 
more secure with a security system for passing in and out. These applications 
are also illustrated in the chapter. An additional task was to design a concept 
of how ICT can be used in the local community.  

The physical infrastructure installed in the experiment-house, meant that 
the two former networks for phone and house automation were replaced by a 
separate network. All previous services and functions could be integrated 
into this fibernet, creating organizational consequences for operators and 
service providers. The requirement for the ICT solution was that it should be 
user-friendly. This led to that the user interface was designed for home envi-
ronment and for staff requirements, concerning both network operations and 
management. The four variants of the interface were developed in collabora-
tion with the Design School at the University of Umeå. The ICT solution 
service platform was adapted for an open solution, meeting the requirement 
for mutiple-choice services.  

During the simulation, actors were identified who were necessary in order 
to deliver ICT services, and the roles and relationships were clarified. The 
key actor was the local ICT service provider, responsible for the main con-
tact with the residents, via the technology. Local operators connected the 
household, sold the commercial services and mediated services from society. 
The ICT operator is also expected to be locally connected, have good contact 
with the landlord and mediate service providers and service offers. The hous-
ing estate management was the service provider since contacts with the ten-
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ants were already established, and because of the responsibility of the prop-
erties. The two remaining actors described in the model consisted of the 
infrastructure consultant who designed and installed the technical equipment, 
and the net operators who provided the ICT solution.  

During the collaboration, recurring conversations with the tenants took 
place. Their comments and recommendations formed the basis for the ad-
justment of functions, while the project participants were given extensive 
insight into how technology is used in practice. A structured collection of 
data was made on the basis of the issues related to this thesis. The question 
was to examine what kind of services and features could be supportive for 
everyday life for the tenants, and give examples of services that the tenants 
can imagine to use. Besides the tenants, the housing estate company used the 
ICT solution as a property owner and for the daily management of the build-
ings. Housing companies have an interest in that the tenants have access to 
service in the local community. It increases the attractiveness of the home 
and also contributes to a prosperous neighbourhood.  

Infrastructure in everyday life 

In this thesis, the home is an arena for people´s everyday practice. In the 
previous chapter, this is expressed in terms of home-related values and ac-
tivities that people relate to in their home, their residential area and the local 
community. The analysis represents the first objective of the thesis. Further-
more, a model for ICT solutions to handle everyday services for the resi-
dents, housing estate managers and other local service providers, is dis-
cussed. The discussion related to the second objective, is about the two em-
pirical components. These are merged to answer the overall objective, i.e. 
the conditions for developing technical solutions, ICT, which could facilitate 
daily life in the home. By combining the results of Husum and Vällingby 
studies, the basis for identifying services and functions emerge, functions 
that could be supportive for the households in their everyday life. This repre-
sents the third objective of the thesis. The idea is to use the identified factors 
of the Husum study, which are an expression of what people generally per-
ceive as important for the home, to enable an understanding of which areas 
could support a service. The factors are linked to a number of arguments 
which express values that people usually relate to as important for the home. 
A concept for services and services related to the home and the residential 
area, are compiled in diagrams. The services provide examples of how ICT 
opened up opportunities in the home. 

ICT provides opportunities for increased flexibility and accessibility. 
Households can gain access to other people, functions and activities with the 
help of ICT. Certain activities may also be undertaken if one has access to 
appropriate technology. In this study, the everyday practice of the consumer, 
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citizen and tenant, is examined from this perspective. It also highlights some 
similarities between the household and housing estate managements every-
day practice. Both take responsibility for people's welfare and there are sev-
eral categories of activities to be coordinated and integrated, often together 
with other actors. It is in this context ICT can be seen as a support for the 
organization of everyday routines. In some cases, time can be saved, since 
some functions are automated, and a better overview can also help to reduce 
costs. 

ICT also supports the relationship between people and strengthens the 
possibility to influence, and strengthens a local foundation. The empirical 
studies showed examples where ICT helped to strengthen the dialogue with 
the tenants. The tenants also experienced that security had increased in the 
house. In addition, the tenants were given space to influence their own home 
and gain confidence to the technical system and the participating organiza-
tions. In order to enhance the tenants' influence, it was important to use a 
language and tone that invited to a dialogue on relevant issues. Tenant-owner 
associations, associations for detached houses and village communities are 
all actors who may be a link between the home and the service providers. 
Contexts like these are arenas where ICT can contribute to a commitment for 
specific issues or interests. Such arenas can replace or complement the idea 
of the neighbourhood, previously related to the home.  

ICT reinforces the home as a hub for everyday life. The place of where 
we live- the home - is the geographical, social and emotional position in a 
surrounding landscape of unique combinations of resources and relation-
ships. This landscape provides obstacles as well as opportunities for society, 
work and everyday life, supported by various forms of infrastructure. The 
individual has to deal with the unit of the home as a place of the everyday 
practice, but who also has a social and emotional relationship with their sur-
roundings. Here, the home is defined not so much as a physically designed 
area, as much as a place of possibilities to carry out the social relationships 
that are possible to maintain and established. The everyday practice associ-
ated with the home, can be performed from different locations, where ICT 
can be a uniting technical support. Hence, the landscape of the home is de-
termined of social relations maintained and everyday practices carried out 
from different locations, of which the home is one. ICT development has 
often been described in positive terms, but the technique can also cause 
problems. Some of these areas are discussed below. 

Increased vulnerability in everyday life. Technology, services and func-
tions in collaboration with residents and housing management were tested in 
the experiment-house. There was a great risk that the residents would see the 
technology as intimidating and oppose the installations. The purpose of the 
work of the experiment-house was to expose the residents to as little incon-
venience as possible. Management staff were also concerned about the new 
technology. That concern was based on an uncertainty about managing tech-
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nology systems, but also on a diffuse threat of a change of working condi-
tions.  

When gender becomes distinctive. According to the technology develop-
ers, an elderly person was believed to be less able to absorb new technolo-
gies than younger people. In addition, there was an idea that women did not 
have the same interest in technology as men. A commonly used expression 
was: How will Agda, 85 years old, cope? This shows that an elderly woman 
was not seen as the typical user. Another example was the everyday applica-
tions, which were not considered a sufficient challenge for the technology 
developers. They preferred the entertainment and media development arena, 
where there was a tradition that a customer would pay for the selection. This 
also, at an initial level, led to reinforcing the male gender coding of com-
puter technology in the homes.  

Dilemmas about security and insecurity. The solutions in the experiment-
house were aimed at supporting confidence-building processes among the 
tenants but also between tenants and the local actors in the local community. 
The entrance to the house was a place where the technology was used to 
communicate with image, sound and text. There are different opinions on the 
use of cameras in semi-private and public environments. They are either 
considered as a means to strengthen the communication, or seen as a threat 
and part of creating social distance. One of the cameras in the building's 
entrance had an explicit crime prevention usage, and the other one was used 
to support communication with tenants and visitors.  

There have been dramatically changes in the way we live and our homes, 
from the 1950s ABC-town in Vällingby and industrial town of Husum, up 
until today. The home is surrounded by a more or less confined area forming 
the neighbourhood. The home, as well as the neighbourhood, is created by 
the households everyday practice of activities and values, and the relation-
ships that the households hold in the local community. The home is a land-
scape connecting humans, feelings and relationships. The households and 
their everyday life have indeed become more dependent on various technical 
infrastructures when it comes to transport, dealing with information and 
organizing everyday activities. New situations also influence how different 
roles are distributed. This is highlighted in the fourth objective of the thesis; 
to discuss how actors in society can interact with households, creating a 
functional daily life.  

ICT linking the ICT-home and its levels. Today, the place where we live is 
more dependent on the outside world than before. More and more functions 
are available further and further away from the home and the households 
everyday practice is permeated by zapping between different locations. The 
households technical scope has increased with the territorial spread, as well 
as the human spatial distribution. The interviews revealed that information 
technology was used to keep up to date about choices, times and other de-
tails. In this way, the everyday life which consists of constantly zapping 
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between the various sub-projects was facilitated by the possibility of simul-
taneous overview of the range which is spread out over the city and also used 
for maintaining relationships with the persons concerned.  

The ICT solution discussed here is thought to change conditions of the 
home and to strengthen the local community. Some of the processes that 
contribute to changes in the landscape of everyday life, are summarized be-
low. 

New roles for actors in local society with ICT. The technical infrastruc-
ture for ICT discussed in this thesis, is used by the tenants and housing estate 
management. In order to deploy the technology and connect the users, an 
operator was hired. This role is named the local ICT operator and is the ac-
tor dealing with the technology and adherent services. The housing estate 
management represents another of the local community actors, providing 
service to the tenants, as opposed to earlier where one focused on mainte-
nance of the buildings. This broader approach in management can be ex-
panded and also take on a role as a social welfare network. The local actors 
meet the households on an intermediate level, forming an organized arena in 
the local community. It is in this level that the exchange takes place and 
relationships are maintained, and where ICT could be a support system for 
everyday life. ICT makes it possible to maintain social relationships and gain 
access to functions without being prevented by physical distance.  

ICT evens out the landscape of everyday life. People live close to each 
other and are part of the same neighborhood, but different ways of living are 
normal and are related to places other than the home itself. This enlarged 
scope is a result of our increasingly mobile work and leisure habits, and in-
formation sources from near and far. In general, places tend to be more tem-
porary and replaceable, and become fragmented from influences from out-
side. ICT can detach ourselves from the actual room’s physical constraint, 
and we gain access to the supplies all around. This expansion means that 
actual distance in place is reduced. The expansion of the room through ICT, 
and a digitalization of work, will design new forms of organization of proc-
esses in space and time. Consequences in our everyday life will be a change 
of pattern for purchasing goods, working arrangements, offering information 
and opportunities for communication, but also for the individual who will be 
subject to an international competition in the global network. The previously 
confined and place-restricted neighborhood can thus be extended to include 
new practices and communities. The expansion of the possibilities of the 
households in a spatial context will include the permanent home, countryside 
cottage, important functions and relationships as well as workplaces and 
other important hubs in a relative space. With ICT, the spatiality can expand 
across and beyond the territorial place, where the surrounding features and 
relationships are made available wherever the user is located. In other words, 
the resources and relationships of the surrounding place are expandable, 
within the local community as well as globally. 
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Bilagor 

Bilaga A: Husumstudiens introduktionsbrev och 
intervjuförelägg. 
 
Umeå universitet                              november 1994 
Transportforskningsenheten 
TRUM 
901 87 Umeå 
 
                  Att bo i Husum 
 
Att bo förenar många funktioner i vardagen. På ett rimligt avstånd från bostaden 
måste det finnas försörjning, service av olika slag (skolor, affärer, post, bank, etc.), 
fritidsaktiviteter samt vänner och bekanta. Allt detta utgör vårt boende.  
 
För att få en bild av vad boende betyder för människor genomför Transportforsk-
ningsenheten (TRUM) vid Umeå universitet tillsammans med AB ÖviksHem en 
intervjustudie under november och december. Studien riktar sig till ett 30-tal perso-
ner som bor eller arbetar i Husum och Du är en av dem som är slumpvist utvalda. 
Intervjun består av frågor som rör Ditt boende i dag, hur Du bott tidigare i livet och 
hur Du önskar bo i framtiden. Svaren behandlas naturligtvis anonymt och inga per-
soner kan identifieras i de sammanställda svaren. Samtalet, som spelas in på band, 
beräknas ta omkring en timme och som "tack för hjälpen" får Ni en liten ersättning - 
Bellmanlott eller en med 50 kr. 
 
Inom en snar framtid kommer vi att ringa upp Er för att komma överens om en 
lämplig tid för ett besök. 
 
Elisabet Berglund                             Monika Brydsten 
Institutet för framtidsstudier                         TRUM 
090 - 16 61 43                                090 - 16 55 40 
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Intervjuförelägg i komprimerad form 
 
Hur bor du idag? Markera på kartan var du bor. 
Kan du beskriva din nuvarande bostad? 
Vad är bra respektive dåligt för varje rum? (köket, sovrummet, vardagsrummet, förråd, tvätt-
stuga, garage, trädgård) 
 
Vilka aktiviteter utför du i bostaden? 

• Hur fungerar bostaden för ditt hushåll? 
• Under vardagen 
• På fritiden och under helger 

 
Hur skulle du vilja förändra bostaden? 

 
Vad innebär ett hem för dig? 
 
Markera ditt bostadsområde på kartan och motivera 

• Hur avgränsas bostadsområdet? 
• Kan du beskriva bostadsområdet? 
• Vad består det av? 
• Vad kan man göra inom bostadsområdet? 
• Vad är bra respektive dåligt? 

 
Vilken kontakt har du med grannarna? 

• Har ni några gemensamma aktiviteter? 
• Bestämmer ni över något tillsammans? 

 
Finns det någon boförening, samfällighet eller annan sammanslutning som 
har inflytande över gemensamma anläggningar i bostadsområdet? 

• Brukar du delta i arbetet? 
• Vilka frågor brukar behandlas? 
• Hur fungerar föreningen/samfälligheten? 

 
Hur finansierar du ditt boende? 

• Är det hög, låg eller rimlig kostand? 
 

Hur önskar du bo i framtiden? 
• Inom en nära framtid och som äldre 

 
Kan du förverkliga ditt ideala boende? Vilka hinder finns? 
 
Hur är det att bo i Husum? 
Beskriv vad som är typiskt för Husum? 
Varför bor alt arbetar du här? 
Var tillbringar du vanligen din fritid? 
Har du fritidsintressen som är knutna till Husum? 
Var bor dina släktingar, vänner och bekanta samt arbetskamrater? 
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Hur ofta träffar du dem? 
 
Markera på kartan bra områden att bo på. Motivera 
Vart skulle du vilja i Husum? 
 
Markera på kartan sämre områden att bo på. Motivera 
Vart vill du inte bo i Husum? 
 
Vad skulle du vilja förändra i samhället? 
 
Besöker du ofta orterna i närheten? (Ö-vik, Nordmaling, Umeå) 
Vilka skäl? 

• På vilket sätt färdas du? 
• Vilka transportmöjligheter har du? 
• Hur fungerar kollektiva färdmedel? 

 
Hur tror du att Husum kommer att utvecklas? 
orten, regionen, fabriken och Botniabanan 
 
Associera fritt till uttrycket - Det är bra att bo i Husum för att... 

Argument och rangordna argumenten 
 

Associera fritt till uttrycket - Det är inte bra att bo i Husum för att... 
Argument och rangordna argumenten 

 
Bakgrundsuppgifter: 
Ålder, hushållets sammansättning, utbildning, sysselsättning,  
Ort för arbete/studier  
Hushållets sammanlagda månadsinkomst efter skatt 
Var utför du dina inköp (dagligvaror och andra ärenden); Vart tillbringar du 
din fritid (helger, semestrar, osv.) 
Nuvarande boende (typ, upplåtelseform, hyresvärd)  
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Bilaga B: Husumstudiens introduktionsbrev och 
frågeformulär 
 
 
Umeå universitet  Maj 1995 
Transportforskningsenheten 
TRUM 
901 87 Umeå 
 
Boendets kvalitet beror till stor del på den bostad vi har och var den ligger. 
På ett rimligt avstånd från bostaden måste det finnas möjlighet till försörj-
ning, tillgång till service av olika slag, fritidsaktiviteter samt möjlighet att 
besöka vänner och bekanta. Allt detta utgör tillsammans vårt boende. 

Nu genomför vi en studie som förväntas ge kunskap om vad som uppfat-
tas som betydelsefullt för människors boende. En förhoppning är att den kan 
ligga till grund för hur boendet i hyreslägenhet kan utvecklas i framtiden. Ett 
viktigt inslag i studien är detta frågeformulär som skickas till 1 500 personer 
i kommunerna Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sol-
lefteå81. Du är en av dem som slumpvis har valts ut för att besvara frågorna82. 

Det tar cirka 15 minuter att besvara frågeformuläret som består av frågor 
som rör Ditt boende idag, hur du bott tidigare i livet och vilka egenskaper du 
bedömer som viktiga för din boendekvalitet. Svaren behandlas naturligtvis 
anonymt och inga personer kan identifieras i det sammanställda resultatet. 
Koden som finns på formulärets första sida använder vi för att registrera de 
inkomna svaren. Den kommer därefter att avlägsnas. 

Vi är naturligtvis mycket tacksamma om du besvarar frågorna och skickar 
dem i det portofria kuvertet. Om du har några frågor angående studien så 
kontakta oss gärna. 
 
Elisabet Berglund                             Monika Brydsten 
Institutet för framtidsstudier                         TRUM 
090 - 16 61 43                                090 - 16 55 40 

                                                      
81 De kommunalt ägda bostadsföretagen AB ÖviksHem, AB Härmod Bostaden (f.d Stiftelsen 
Bostaden), KRAMBO Bostads AB, AB Härnösandshus, Timråbo AB och Sollefteå Bostads 
AB bidrar tillsammans med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsorganisation) till studien. 
82 Adresserna är framtagna med hjälp av SEMAGROUP INFODATA. 
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Postenkät i komprimerad form 
 
Inledningsvis ställer vi några frågor om Dig och Ditt hushåll. 
 
1.Hur många personer ingår i Ditt hushåll? 
 antal vuxna:___antal barn:___ 
 
2. Hur gamla är de barn som bor i hushållet?
 _________________________ 
 
3.Vilken utbildning har Du genomgått utöver folk/grundskola?  
 (Med genomgått menas avlagd examen eller motsvarande) 
 Svarsalternativ:  

• ingen,  
• yrkesskola,  
• folkhögskola,  
• gymnasieskola eller högskola/universitet 

 
4.Vad har Du för huvudsaklig sysselsättning/arbete för närvarande? 

Svarsalternativ:  
• studier,  
• förvärvsarbete (deltid/heltid),  
• hemarbete, pensionär eller ingen 
 

5.Hur stor är hushållets sammanlagda månadsinkomst för skatt?  
 _________ kr/månad 
 
Hur bor Du idag? 
 
6.I vilken typ av bostad bor Du i? 
Svarsalternativ:  

• eget hus,  
• hyreslägenhet,  
• bostadsrätt eller annan typ av bostad 

 
7.Vilken upplåtelseform har Din bostad? 
Svarsalternativ:  

• enskilt ägd 
• hyresrätt 
• bostadsrätt 

 
8. Vilken typ av bostadsområde bor Du i? 
Svarsalternativ:  

• småhusområde,  
• flerbostadsområde,  
• område med blandad bebyggelse 
• huset ligget enskilt 

 



 192 

9.Vad är kostnaden för Din bostad? (kr/mån) 
 
10.Äger Du eller har Du tillgång till sommarstuga eller fritidshus?  
Svarsalternativ: ja/nej 
 
11.Finns det någon bostadsrättsförening/boförening/samfällighet som ansva-
rar för gemensamma frågor i Ditt bostadsområde?  
Svarsalternativ: ja/nej/vet ej 
  
12.Markera nedan de frågor som ofta diskuteras bland grannarna i Ditt bo-
stadsområde. 
plogning och underhåll av vägar  
kabel-TV 
vatten och värme 
trafikfrågor 
underhåll av byggnader 
trivsel- och fritidsaktiviteter 
avfallshantering 
ordningsfrågor 
gemensamma grönområden 

garage och bilparkering 
utemiljö 
underhåll av lekutrustning  
lekytor för barn 
gemensamhetslokaler 
miljöförbättringsfrågor 
energibesparingsåtgärder 
tvättstugor 
annat:__________

 
13.Det finns många former av gemensamma boendeaktiviteter. Deltar någon 
i hushållet i bostadsrättsföreningens/boföreningens/samfällighetens aktivite-
ter? Svarsalternativ: ja/nej 
 
14.Om Du svart ”Ja” ovan, är någon i hushållet aktiv i styrelsen eller i någon 
arbetsgrupp? Svarsalternativ: ja/nej 
 
15.Ange hur långt det är från bostaden till Din arbetsplats/studieplats. 
ca:______km 
 
16.Ange hur långt det är från bostaden till de affärer där Du brukar handla 
Dina dagligvaror?  ca:______km 
 
17.Vilket transportmedel använder Du vanligen till Din arbets-
plats/studieplats för inköp av dagligvaror och under fritiden? 

 

Färdmedel Till arbetsplatsen/stusieplatsen För inköp Under fritiden 

Bil    
Buss    
Cykel (gång)    

 
 

Nu följer några frågor om hur Du bott tidigare under livet. 
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18.I vilken ort bodde Du vid tio års ålder? 
 
19.I vilken typ av bostad och bostadsområde bodde Du i vid tio års ålder? 
Bostadsalternativ: småhus eller flerbostadsområde 
Bostadsområde: tätt bebyggt eller glest bebyggt 
 
20.Tänk igenom när Du flyttat under Ditt vuxna liv. Ange i tabellen nedan 
vid vilken ålder Du flyttade, till vilken typ av bostad och till vilken bostads-
ort Du flyttade till samt det viktigaste skälet till flyttningen. Flyttningen från 
föräldrahemmet räknas som den första. (Frågan riktade sig endast till dem 
som vid frågetillfället inte bodde hos sina föräldrar och tabell bifogades) 
 
Bostadens egenskaper 

Att bo bra är viktigt. Bostaden ska uppfylla en mängd funktioner. Det är där 
man utför vardagssysslor som matlagning, personlig hygien, skötsel av klä-
der och fordon samt andra ägodelar. I bostaden tillbringar man också delar 
av sin fritid, umgås med familj och vänner, ägnar sig åt handarbete eller 
någon hobby. Människor har olika förväntningar och krav på bostad och dess 
närmiljö. Nedan ber vi Dig bedöma några sådana egenskaper. Dina bedöm-
ningar gör Du genom att betygsätta varje egenskap där 1 betyder Mycket 
liten vikt och 10 Mycket stor vikt.  

 
21. Bostaden och bostadsområdets egenskaper83.

                                                      
83 Svaren angavs på en graderad skala från 1 (mycket liten vikt) till 10 (mycket stor vikt) 
 

Att få göra som man vill 
Nära till service 
Att bostaden ligger avskiljt 
Ha gott om utrymme 
Att inte störa andra 
Goda kommunikationer 
Att bo centralt 
Nära till grönska och natur 
Att få vara i fred 
Nära till kultur- och fritidsaktiviteter 
Att känna till sina grannar 
Att själv få bygga och underhålla 
Att få lugn och ro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nära till kultur- och fritidsaktiviteter 
Att känna samhörighet med sina grannar 
Att bo bland de som har lika värderingar 
En bra standard 
Att själv få inreda och göra hemtrevligt 
Nära till arbete/studier 
Att ha ordning och reda 
Att bostaden är praktisk 
Att själv få bestämma 
Att tillsammans med andra kunna  
påverka
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Människor har olika uppfattningar om vad som är viktigt i deras liv. Vi kal-
lar sådana uppfattningar för värden. Här ber vi Dig bedöma hur viktiga ett 
antal sådana värden är för Dig. Dina bedömningar gör Du på en skala från 1 
till 10, där 1 är Mycket liten vikt och 10 är Mycket stor vikt. 
 
30.Livsvärden84 
 
Att vara fysiskt och psykiskt frisk. 
Att känna trygghet och säkerhet för sina närmaste och för sig själv. 
Att ha valfrihet, själv kunna bestämma och att vara oberoende av varandra 
Att uppleva vänskap och närhet till andra människor. 
Att ha god ekonomi. 
Ett bekvämt liv. 
Att ha framgång. 
Att leva ett stimulerande och omväxlande liv. 
Att ha en ren miljö. 
Att få uppskattning och vara omtyckt av andra. 
Att det finns social rättvisa. 
Att ha en intim och varaktig relation till en annan människa. 
Att ha inflytande och kunna påverka. 
Att leva i en fredlig värld. 
   

. 
 

                                                      
84 Svaren angas som i fråga 21 på en skala från 1 till 10. 
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Bilaga C: Personuppgifter och bostadstyp  
Uppgifter för personuppgifter, socioekonomisk bakgrund och bostadssitua-
tion för de som bor i småhus och flerbostadshus (andelar). 
  
Personkaraktäristika Bor i småhus Bor i flerbostadshus 

Åldersgrupp   
18-29 år 18 % 38 % 
30-49 år 49 % 39 % 
50-65 år 33 % 23 % 
 100 % 100 % 
Kön   
Andel kvinnor 50 % 53 % 
Hushåll   
Andel en personshushåll 10 % 45 % 
Andel med barn 36 % 10 % 
Socioekonomisk bakgrund   
Andel högskoleutbildad 24 % 32 % 
Andel förvärvsarbetar 77 % 64 % 
Hushållsinkomst 
(medelinkomst) 

27 433 kr /mån 19 260 kr/mån 

Bostadssituation   
Upplåtelseform 
- hyrd 
- ägd 

 
2 % 

98 % 

 
60 % 
40 % 

 100 % 100 % 
Bostadsområde 
- flerbostadsområde 
- blandad bebyggelse 
- småhusområde 
- enskilt läge 

 
4 % 

22 % 
58 % 
16 % 

 
48 % 
45 % 
2 % 
5 % 

 100 % 100 % 
Deltar aktivt i boförening  29 % 62 % 
Sommarstuga/fritidshus 48 % 41 % 
Bostadskostnad (medeltal) 4 772 kr/mån 3 934 kr/mån 
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Bilaga D: Vällingbystudiens introduktionsbrev och 
intervjuförelägg 
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Förelägg för intervjuerna i Vällingbystudien  
 

Bostad 
Kan du beskriva ditt hushåll och dina motiv att bo i Vällingby? 

• livssituation 
• nu och framtid 

Har du ett fritidshus, båt eller annat större fritidsintresse? 
Var arbetar/studerar du och med vad? 
Vilken erfarenhet har du till teknik? a) Teknik i allmänhet b) Datorteknik 
Kan du beskriva din bostad? Vad är bra eller dåligt? 
Fungerar bostaden väl för dig och ditt hushåll? 
Vad innebär ett hem för dig? 
 
Bostadsområde/Vällingby 
Vad räknar du till ditt bostadsområde/närområde? 
Vad använder du bostadsområdet till? 
Känner du andra hushåll i närområdet? 
Deltar du i några gemensamma organiserade aktiviteter?  
 
Transportalternativ 
När åker du med tunnelbana? 
När åker du med buss? 
Om du har bil, hur använder du den? 
Om du har cykel, hur använder du den? 
 
Några bakgrundsuppgifter 
Hur många bor i hushållet?          vuxna            barn  
Vilken är din ålder? 
Vad arbetar du med? 
Vad studerar du? 
Vilken utbildningsbakgrund har du? 
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Vardagslivets stödjande verksamheter 

Här följer ett antal frågor om vardagliga funktioner som ingår i boendet. Kan 
du kommentera hur du genomför dessa funktioner? Med IT-medel menas 
dator, telefon, fax eller annan teknik. 

 
Vardagsaktivitet Vart och hur85 IT-stöd  

Mat 
• planera inköp 
• handla 
• leverera 
• tillaga 
• disk och efterarbete   

Hygien/hälsa 
• tandläkare/hygienist/optiker 
• hårvård (hud, fötter, rygg) 
• sjukvård   

Kultur och underhållning 
• bio, video, TV 
• festivaler, konserter 
• teater 
• böcker   

Fritid 
• sportevenemang 
• klubbar och föreningar 
• kurser 
• resor, rekreation   

Underhåll och renovering av: 
Bostad/fritidshus 

• lätt underhåll(lampor och packningar) 
• utrustning (kylskåp och tvättmaskin) 
• reparationer och ombyggnationer 

Bil (cykel, moped) 
• lätt underhåll 
• reparationer   

Klädvård 
• inköp 
• laga, sy, sticka  
• tvätta 
• stryka, mangla, vika   

Städa och ordna 
• Veckostädning 
• Huhållvall/återvinning 
• Yttre skötsel (gräs, snö, bevattning) 

   

 
Av göromålen ovan, vilka tycker du är besvärliga att utöva? Kan du tänka 
dig att köpa motsvarande tjänst i stället? Om inte, vad hindrar dig? 

                                                      
85 Vart (bostaden, närområdet, arbetsplats, annat) och hur (roligt, tung, stressigt) 



 199 

 
Sociala kontakter 
Kontakter Vart? IT-stöd och telefon 

Skola, dagis och fritids   
Arbetsplats   
Vänner och bekanta   
Anhöriga (vuxna barn och  föräld-
rar)   
 
 
Med vilka ”mejlar” du med? (vänner, arbete, myndigheter, mm) 
Deltar du i några diskussionsforum? 

 
Använder du telefonen mindre nu när du kan e-posta? 
 
I ett lokalsamhälle, som Vällingby, är det viktigt att människor ska känna att 
det är en bra miljö att bo i. Vilken är din uppfattning om Vällingby med tan-
ke på: 

• trygghet 
• kommunikation 
• tillgång till service  

 
Har du någon uppfattning om det finns aktiviteter som stödjer Vällingby som 
ett lokalsamhälle? 
Exempel: 
gemensamma aktiviteter som ex vis gransamverkan, studiecirklar om ”Väl-
lingbys historia”, aktionsgrupper för ”rädda Vällingby ….” 
individuella aktiviteter som att plantera blommor på gårdarna, kontakt med 
lokala politiker, mm 
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IT-funktioner 

Du bor i en av Svenska Bostäders lägenheter och som hyresgäst kan man 
tänka sig att använda IT-verktyg. Nedan finns några funktioner som kan vara 
till nytta i bostaden respektive bostadsområdet. Kan du kommentera hur? 
(här omskrivet i en tabell) 
 
 
Bostaden Bostadsområde 

Att kunna beställa tjänster från lägenheten. Fast uppkoppling till Internet 
Påverka sitt boende genom bostadsföretaget 
och hyresgästföreningen: 

• få information  
• besvara enkäter  
• kontakta 
 
 

Fast uppkoppling med: 
• information om busstider 
• beställa taxi 
• bilpool 
• hemleverans 
• e-post 
 

Sköta lägenheten: 
• kontakta hantverkare 
• få tips, idéer och instruktioner för 

att kunna sköta lägenheten 
 

Få tips, idéer och instruktioner för att kunna 
underhålla sina fordon 
 
 
 

Välja bostadsförvaltningens servicenivå: 
• självförvaltning – lägre hyra 
• sänkta kostnader för el och vatten 
•  minska hushållsström 
• hög servicenivå – högre hyra  
• någon att vända sig till i små ären-

den(lämna nyckel tillfälligt, lämna 
meddelanden till hantverkare) 

 

Information om evenemang (kultur, sport) 
Beställa filmer, radio- och TV-program 
Dagstidningar och nyheter 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsfunktioner: 
• tvättstugebokning 
• felanmälan genom dator 
• information om avfallshantering 
• videoövervakning av källare 
• port- och namntavla i entrén 
• informationstavla 
• hyra garage och extraförråd 
• Låssystem och personlarm 
 

Information från: 
• Hyresgästföreningen 
• Boinflytande 
• Svenska Bostäder 

Information om: 
• Kommunen 
• Föreningar 

Söka arbete/utbildning 
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Datoranvändning  
 
Använder dator i bostaden till vad? 
Var är den placerad och vilka använder den? 
Vad tycker du om din uppkoppling?  

• Värdera datoranslutningens hastighet – till vad? 
• Värdera ständig uppkoppling? 

Vilka fördelar ser du med dator och Internetanslutning i din bostad? 
Vilka nackdelar ser du? 
Har du någon brandvägg installerad? 
Har du upplevt att någon försökt göra intrång? 
Hur gör du för att skydda dig? 

• har datorn stängd när den inte används 
• har installerat brandvägg 
• lagrar inga känsliga uppgifter i datorn 
• betalar inte på nätet 

 
Har du andra strategier för datasäkerhet? 
På vilket sätt är denna teknikutveckling bra för samhället? 
Kommer det att bli ett bättre eller sämre samhälle? 
Andra synpunkter eller annat som har med datoranvändning att göra? 
 
Tack så mycket för hjälpen // Monika Brydsten 
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Bilaga E: Pressmeddelande 

Svenska Bostäder, Bolab, Hyresgästföreningen, Ericsson och Bredbandsbo-
laget 
991215 

 
Pressmeddelande 
 

Svenska Bostäder bygger bredbandsö i Vällingby 

 
– Det nya systemet från Ericsson ligger helt i linje med Svenska 
Bostäders avsikt att skapa konkurrens mellan många olika opera-
törer och tjänsteleverantörer. Hyresgästen kan välja den billigaste 
och mest optimala kombinationen av tjänster. Hyresgästen blir 
kung, kostnaderna sjunker, valfrihet och flexibilitet är en själv-
klarhet, säger Bolabs chef Claes Engerstam. 
 
Fram till sommaren kommer cirka 300 lägenheter att vara anslut-
na och inom två år kommer Svenska Bostäders samtliga 2 600 
bostäder i Vällingby att vara uppkopplade. Nya tjänster introduce-
ras efterhand med början under år 2000. 
 
Ericsson har byggt, och varit en av de drivande parterna i, den för 
första delen av Vällingbys bredbandsö och introducerar Local 
Community System 1.0, en ny generation nät med en mångfald av 
tjänster från flera lokala tjänsteleverantörer. 
 
Bredbandsbolaget kommer att, i konkurrens med andra tjänstele-
verantörer, successivt erbjuda hyresgästerna nya bredbandstjäns-
ter. 
 
Svenska Bostäder, Hyresgästföreningen, Ericsson och Bredandsbolaget har tillsam-
man byggt en visningslägenhet som visar hur bredbandstekniken används i boendet. 

Svenska bostäder har valt fiberoptik hela vägen in i lägenheten för att ge 
högsta möjliga kapacitet och minsta möjliga miljöpåverkan och är överens 
med Hyresgästföreningen om att den nya infrastrukturen ska vara öppen för 
konkurrens mellan många operatörer. Hyresgästerna ska själva välja tjänster 
och leverantörer. 

Svenska Bostäder gör Vällingby till en bredbandsö byggd på den senaste 
tekniken och med en kapacitet på 100 Mbit/sek i båda riktningarna. Den 
första etappen är färdigbyggd. Den innebär att lägenheterna i ett höghus i 
Vällingby har försetts med anslutning till ett fibernät och att en servecentral 
har byggts. I servicecentralen kan olika tjänsteleverantörer ansluta sig och få 
tillgång till bredbandig kommunikation med de hyresgäster som vill köpa 
deras tjänster. Idag kan hyresgästerna få Internetanslutning genom fibernätet. 
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Dessutom demonstrerar Bredbandsbolaget en portal med hög bildkvalitet 
och en virtuell, men mycket mänsklig guide som hjälper hyresgästerna att 
hitta de olika tjänsterna. 

Avsikten med det nya nätet är att underlätta vardagslivet i Vällingby – 
enkla saker som dagliga inköp, kontakta hyresvärden, öka sin boendesäker-
het och beställa tvättstugan. 

Bostaden och det lokala samhället kommer även i framtiden att betyda 
mycket för människorna. Grunden för såväl fungerande och trivsamma när-
samhällen har alltid varit infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, närservice 
och kommunikationer. Så var tanken när Vällingby en gång byggdes som 
förebild för det moderna samhället.  

När vi går in i nästa årtusende ökar efterfrågan på IT-motorvägar. Väl-
lingby ska bli en förebild också i detta avseende. Därför satsar Svenska Bo-
städer nu på att erbjuda sia hyresgäster tillgång till den modernaste infra-
strukturen för IT-tjänster som finns – en lokal bredbandsö med mycket hög 
kapacitet.  

 
Bolab 

Visningslägenheten är de del av Bolab, som är ett utvecklingsprojekt där 
Svenska Bostäder bygger upp kunskap om hur informationstekniken kan 
göra vardagslivet enklare, bekvämare och tryggare för hyresgästerna, och 
samtidigt göra driften av fastigheterna smidigare och billigare. 

Bolab har också en demonstrationsmiljö i sina lokaler, där framtidens 
tjänster testas och förevisas innan de introduceras i lägenheterna.  

I Bolab sker kunskapsuppbyggnaden genom att nya IT-baserade tjänster 
prövas i praktiken och genom samarbete med olika aktörer och intressenter. 
Bolab samarbetar bland annat med Hyresgästföreningen, Handla Lokalt, 
Ericsson och Bredbandsbolaget. Fler samarbetspartners är alltid välkomna. 
Men ingen leverantör får ensamrätt, vilket är ett av huvudkraven på framti-
dens infrastruktur. 

 
Kontakter 
Hemsida www.bolab-.com 
 
Claes Engerstam, chef för Bolab Maria Andersson, tjänsteutveckling 
Tel: 08-50 72 10 70 eller 070-759 85 09 Tel:08-72 10 80 eller 070-759 86 67 
E-post: claes@bolab.com E-post: maria@bolab.com 
 
Jonas Mattson, teknik- och driftfrågor Krister Runebrand, hyresgästföreningen 
Tel: 08-50 72 10 20 eller 070-759 86 04 Tel: 08-50 72 10 73 eller 0708-81 60 13 
E-post: jonas@bolab.com  E-post: krister@bolab.com 
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