
Linköpings universitet | Institutionen för datavetenskap 

Masteruppsats | Kognitionsvetenskap 

Vårterminen 2017 | LIU-IDA/KOGVET-A--19/016--SE 

 

 

 

 

 

 

 

IoT för äldre som bor hemma 

Ett designarbete kring behov och lämpliga lösningar 

för äldre som bor hemma, anhöriga och hemtjänst 
 

 

 

 

Madeleine Hammarbäck 

 

 

Handledare vid Linköpings universitet: Mathias Nordvall 

Externa handledare: Christian Rydberg och Carl von Koch 

Examinator vid Linköpings universitet: Arne Jönsson 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 

kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 

undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 

som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 

kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/. 

 

 

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – 

for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional 

circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 

download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 

revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 

work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures 

for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home page: 

http://www.ep.liu.se/. 

 

 

 

© Madeleine Hammarbäck 

  

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


iii 

 

Sammanfattning 

Den äldre populationen blir allt fler samtidigt som utbildade vårdgivare inom äldreomsorg blir 

allt färre. Detta innebär en utmaning. Det relativt nya området Internet of Things (IoT) har 

slagit igenom stort den senaste tiden och kan erbjuda lösningar som verkar kunna avlasta 

hemtjänstarbetare, göra anhöriga tryggare och ge äldre en bättre livssituation. Denna studies 

syfte var att identifiera behoven hos de tre grupperna äldre som bor hemma, anhöriga till äldre 

som bor hemma och hemtjänstarbetare, samt att undersöka vilka lösningar som lämpar sig 

bäst och hur en designlösning skulle kunna se ut. Detta genomfördes med hjälp av enkäter och 

intervjuer med de tre grupperna vilket resulterade i sju personor för att illustrera behoven, en 

genomgång av en rad olika lösningar, samt ett designförslag i form av scenarion. Några av de 

slutsatser som kunde dras från studiens resultat var att IoT skulle kunna användas för att 

hjälpa många individer, att inställningen till specifika lösningar är väsensskild mellan 

individer och att man inom alla tre grupper önskar att tekniken inte ska ersätta mänsklig 

kontakt och samvaro.  

 

Abstract 

The number of elderly people is steadily increasing, while the number of educated caregivers 

in elderly care decreases. This poses a challenge for the future. The relatively new area of the 

Internet of Things (IoT) has had a great break-through and can offer solutions that could ease 

the burden for home care workers, make relatives feel more secure and give the elderly a 

better life situation. The purpose of this study was to identify the needs of the three groups of 

elderly living at home, relatives of elderly living at home and home care workers, as well as to 

investigate which solutions are suitable and how a design solution could look like. This was 

done using surveys and interviews with the three groups, which resulted in seven personas to 

illustrate their needs, a review of a variety of solutions and a design proposal in the form of 

scenarios. Some of the conclusions that could be drawn from the results of the study were that 

IoT could be used to help many individuals, that the attitude to specific solutions is essentially 

different between individuals, and that there was an agreement in all three groups that 

technology should not replace human contact and fellowship. 
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1. Inledning 

Tack vare bättre hälso- och sjukvård, större kunskap och bättre levnadsvillkor blir den äldre 

delen av befolkningen större och större (Statistiska centralbyrån, 2016). Detta innebär en stor 

utmaning för samhället såväl beredskapsmässigt som ekonomiskt. Vidare ökar behovet av 

människor som vill utbilda sig för att arbeta inom äldrevård och hemtjänst. Tyvärr ser 

prognosen inte så lovande ut för att detta behov ska kunna mötas i framtiden. Bristen på vård- 

och omsorgspersonal för att klara av denna utmaning är dessvärre stor (Nilsson, 2016). 

Samtidigt drar anhöriga ett stort lass med att ta hand om sina äldre anhöriga, många av dem 

samtidigt som de ska klara av arbete och familj (Torp, Bing-Jonsson, & Hanson, 2013). 

Under de senaste åren har det som kallas Internet of Things (förkortat IoT) kraftigt expanderat 

och är på väldig framfart. IoT innebär i många fall möjligheter att förenkla vardagen för 

människor på en rad olika sätt och förutspås kunna bli mycket betydande för är vård och 

omsorg. Med hjälp av IoT kan vi skapa så kallade ”smarta hem” där säkerhet, trygghet och 

effektivitet är några av målbilderna och som med rätt anpassning kan hjälpa äldre att bo 

hemma längre. Några utmaningar som denna utveckling för med sig är hur den etiska 

aspekten (ex. rörande integritet och autonomi) ska behandlas, samt hur användbarhet och en 

god användarupplevelse ska uppnås, där såväl de äldre som deras anhöriga och vård- och 

omsorgspersonal ska gynnas av den nya tekniken.  

Men vad vill de äldre egentligen ha? Och vad har de för behov? Kan IoT även hjälpa anhöriga 

och hemtjänst? Vad är de olika gruppernas inställning till ny teknik? Detta examensarbete har 

handlat om behov och inställning hos äldre som vill bo hemma, deras anhöriga och hemtjänst 

har och vilka sorters lösningar som skulle kunna matcha dessa.  

I detta avsnitt kommer syftet för studien att presenteras, vidare presenteras studiens tre 

frågeställningar samt arbetets omfattning. Till sist en beskrivning av uppsatsens disposition 

och innehåll.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete var att ta reda på vad äldre som bor hemma, anhöriga till äldre som 

bor hemma och hemtjänstpersonal har för behov, och intresse för olika IoT-lösningar. Vidare 

var syftet att utifrån detta resultat ta fram ett förslag på hur en sammansatt IoT-lösning skulle 

kunna fungera för att möta de behov som identifierats.  

 

1.2 Frågeställningar 

Studien ämnar besvara tre frågeställningar. Dessa är som följer: 

1. Vad har äldre som bor hemma, anhöriga till äldre som bor hemma och hemtjänstarbetare 

för behov och intressen rörande IoT kopplat till den äldre och den äldres hem? 
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2. Vilka IoT-lösningar kopplade till den äldre och den äldres hem är lämpliga och intressanta 

för dessa grupper? 

3. Hur kan en designlösning för dessa tre grupper se ut och fungera utifrån svaren på de 

tidigare frågeställningarna?  

 

1.3 Omfattning 

Som tidigare nämnts är studien främst riktad mot äldre som bor hemma. Med hemma avses i 

en vanlig lägenhet, ett radhus eller en villa men inte i en lägenhet på ett vårdboende eller på 

annat sätt boende helt anpassat för äldre och där hjälp finns tillgänglig i form av vård- och 

omsorgspersonal. Med äldre har alla som ansett sig själva tillhöra denna grupp godtagits, 

vilket inneburit personer i åldrarna 67-95 år. Omfånget har alltså sträckt sig från vad man kan 

kalla yngre seniorer till äldre seniorer. Den andra gruppen som studien riktar sig mot är 

anhöriga. Med anhörig menas i denna studie alla typer av kontakter som menar sig vara nära 

den äldre, vilket kan innebära familj, släkt eller vänner. Den tredje gruppen innebär alla som 

på något sätt och i någon roll arbetar eller arbetat inom hemtjänst för äldre.   

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppbyggd på konventionellt sätt med bakgrund, metod, resultat och diskussion. I 

metoden återfinns en översiktsbild över hur arbetet är upplagt. Resultatet är uppdelat efter de 

tre frågeställningarna och de tre grupperna som är i fokus. Diskussionen innehåller förutom 

metod- och resultatdiskussion också idéer till framtida forskning. Ett avslutande kapitel 

sammanfattar arbetet. Efter referensförteckning följer en rad bilagor med material för 

datainsamlingen.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till projektet, information om uppdragsgivaren samt 

den teoretiska bakgrunden. 

   

2.1 Projektet och uppdragsgivaren 

Detta projekt har genomförts som ett examensarbete vid Linköpings universitet och det 

kognitionsvetenskapliga masterprogrammet. Uppdragsgivare för projektet var Indentive AB 

som är ett teknikföretag i Linköping. Indentive skapar tillsammans med ett antal andra aktörer 

en öppen tjänsteplattform för smarta hem som kommer att förmedla tjänster från olika 

leverantörer och som kommer att operera via stadsnätet (Kalejdo, 2017). Denna 

tjänsteplattform, kallad Connective, är tänkt att förmedla tjänster inom allt från säkerhet och 

komfort till vård och omsorg. Det ursprungliga uppdraget var att genomföra ett designprojekt 

inom just IoT för vård och omsorg. Min valda avgränsning är att fokusera på äldre som vill bo 

hemma längre och vad för sorts lösningar som möter deras, anhörigas och hemtjänstarbetares 

behov.  

Området som jag valt att göra projektet inom är UX-design (User Experience Design  

Användarupplevelsedesign). Det är från detta område jag valt mitt angreppssätt och mina 

metoder. Detta i den breda definitionen av UX-design där man tittar på användarupplevelsens 

alla olika aspekter och hur olika användares behov ser ut. Det är alltså inte låst till digitala 

skärmar som interaktionsdesign eller UX-design i sin lite snävare definition kan vara. Det är 

heller inte tjänstedesign där man tittar mer på hela resan med en tjänst i allt från hur en kund 

först får höra om en tjänst till att kunden lär sig och börjar använda den med en rad så kallade 

”touch points” på vägen. Fokus ligger alltså istället på användares behov och hur dessa kan 

lösas med hjälp av teknik där det kan finns någon form av interaktion med tekniken eller vara 

helt automatiserat.  

  

2.2 En åldrande befolkning 

En rad olika prognoser vittnar om att det i framtiden kommer att bli en ökad andel äldre i 

befolkningen. Enligt Eurostats statistik (2016) är detta en trend som redan hållit i sig sedan 

flera decennier tillbaka i Europa och för varje år ökar den äldre andelen av befolkningen i 

såväl Europa som i Sverige. Att de äldre blir fler beror främst på förbättrade 

levnadsförhållanden, ökad kunskap samt bättre hälso- och sjukvård (Statistics explained, 

2016a; Statistiska centralbyrån, 2016). Enligt Statistiska centralbyrån (2016) kommer var 

tionde som föds idag att uppnå en ålder av 100 år eller högre. Inom de närmsta tio åren 

beräknas de personer som befinner sig i den mest arbetsföra åldern, 20-64 år, öka med 9 % (ca 

en halv miljon) medan den äldre åldersklassen, 65 år och äldre, beräknas öka med 16 % (drygt 

300 000). Mellan åren 2015 och 2035 förväntas de som är 80 år och äldre öka med 76 procent 

(Nilsson, 2016). Den åldrande befolkningen är för Sverige och andra utvecklingsländer en 
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stor utmaning då man vill bibehålla en högkvalitativ vård medan krav ökar och kostnader 

stiger (Gachet, De Buenaga, Aparicio, & Padrón, 2012). Samtidigt är de som väljer att utbilda 

sig inom vård och omsorg för att kunna jobba med äldre inte tillräckligt många för att möta 

det behov som förväntas uppstå. Enligt Nilssons (2016) sammandrag av Statistiska 

centralbyråns statistik på området kommer vi antagligen se en betydande brist på vård- och 

omsorgsutbildade i framtiden med den stora ökning av äldre. För att vi då ska kunna erbjuda 

dagens nivå av vård och omsorg krävs en omfattande expansion av äldreomsorg. Om det 

fortsättningsvis inte blir fler än idag som väljer att utbilda sig inom vård- och omsorg kommer 

det 2035 totalt finnas färre utbildade yrkesverksamma inom detta område än idag. Intresset är 

inte så stort för den här sortens karriärval medan pensionsavgångarna är stora.  

 

Rashidi & Mihailidis, (2013) sammanfattar utmaningarna som den åldrande befolkningen 

innebär i följande punkter: 

- Ökning av sjukdomar. Vi kommer se en ökning i åldersrelaterade sjukdomar såsom 

Alzheimer och Parkinson. 

- Ökade vårdkostnader 

- Brist på vårdgivare. Inte tillräckligt många formella vårdgivare innebär att de 

informella får ta ett större ansvar vilket för dem innebär ökad stress och eventuella 

fysiska hälsoproblem. 

- Beroende. Många av de äldre kommer på grund av sin hälsostatus inte kunna leva 

självständiga liv och bli beroende av andra. Här finns också utmaning i att ge dessa 

individer en god kvalité i den hjälp de behöver. 

- Större påverkan på samhället. Ekonomer förutspår att vi samhället kan ha svårt att ta 

hand om alla äldre såväl ekonomiskt som beredskapsmässigt. Då många anhöriga i 

arbetsför ålder behöver ta hand om sina äldre kan också deras egna jobb påverkas 

vilket bidrar till förluster för samhället.  

 

 

2.3 Åldrandets medförda nedsättningar 

Åldrande kan definieras som ett tidsberoende nedgradering av de fysiologiska funktionerna i 

celler, vävnader och organ (Zoncu, M. Sabatini, & Efeyan, 2010). Att åldras medför därför en 

rad olika nedsättningar, såväl fysiska som kognitiva (Hyry, 2015). Leder och muskler blir 

stelare och muskelmassan minskar vilket gör att kroppen inte längre är lika smidig eller stark 

som tidigare (1177 Vårdguiden, 2013b). Vad gäller våra sinnen försämras synen så vi till 

exempel behöver mer ljus för att se. Hörseln försämras så att vi har svårare att höra höga toner 

och urskilja tal i brusiga miljöer och balanssinnet försämras. Därtill försämras också 

minnesförmågan så att det tillexempel blir svårare att lära sig nya saker och att plocka fram 

saker ur minnet (1177 Vårdguiden, 2013b). Till dessa allmänna svårigheter tillkommer ofta 

minst två av dessa sjukdomar: hjärt- och kärlsjukdom, depression, Alzheimers, artrit, 

benskörhet, inkontinens, diabetes och cancer (Aileni, Valderrama, & Strungaru, 2017). Hur vi 

åldras beror såväl på arv som miljö och livsstil. Det varierar också mycket från person till 

person. Några saker som kan påverka hälsan positivt är att äta nyttigt, motionera och träffa 

andra människor (1177 Vårdguiden, 2013b).  
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2.4 Äldre och deras boende 

De främsta boendealternativ som finns för äldre är att bo kvar hemma med eller utan hjälp, 

seniorboende, trygghetsboende och äldreboende (Seniorval.se, n.d.-a). Seniorboende (finns 

många andra benämningar också) innebär att bara personer över en viss ålder (gränsen brukar 

ligga vid 55-65) får bo där. Det kan också finnas vissa anpassningar i hemmet och möjlighet 

till social samvaro. Den relativt nya boendeformen trygghetsboende har oftast en högre 

åldersgräns och innebär att det finns gemensamma utrymmen, aktiviteter, anpassning och 

personal vid vissa tider. Äldreboende (även kallat särskilt boende eller vård-och 

omsorgsboende) är ett boende för äldre som behöver service och omvårdnad dygnet runt.  

 

Den så kallade kvarboendeprincipen är en fundamental princip för svensk äldrevård 

(Socialstyrelsen, 2011b). Det principen innebär är att vård och service ska flyttas till 

människorna och inte tvärtom, det vill säga att de äldre bör bo kvar i sitt hem så långt det är 

möjligt. Trenden ser också sådan ut, att färre äldre bor på äldreboende och vårdas istället i 

sina hem (Socialstyrelsen, 2017). I den strategiska innovationsagendan för e-hälsa i hemmet 

från 2014 framtagen av 35 olika parter från såväl näringsliv som offentliga sektorn 

presenteras en vision för 2020 där det ingår också att göra hemmet till den nya vårdplatsen. 

Med individen i centrum och med fokus på trygghet, respekt och integritet hoppas man de 

äldre både ska kunna och vilja bo kvar hemma längre (“Strategisk Innovationsagenda eHälsa i 

hemmet,” 2014).  

 

Det finns emellertid många risker med att bo hemma (Yared & Abdulrazak, 2016). Bland de 

största riskerna hittas risken för fallolyckor, fel i självmedicinering, brand (ex. på grund av 

glömd köksutrustning, försämrade sinnen) och fysisk inaktivitet. Just fallolyckor är inte bara 

vanligt men också mycket besvärligt för individen och kostsamt för samhället. Att falla kan 

innebära förutom den omedelbara otrevliga upplevelsen påföljder som olika typer av skador, 

social isolering, minskad självständighet och rädsla för att ramla igen (El-Bendary, Tan, 

Pivot, & Lam, 2013). Fall påverkar också hälsorelaterad livskvalitet och livstillfredsställelse 

på lång sikt (Stenhagen, Ekström, Nordell, & Elmståhl, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2017) 

är fallolyckor en av de typer olyckor som orsakar flest dödsfall i Sverige. Anledningarna till 

att äldre faller i sina hem kan bland annat vara försämrad rörlighet, försämrat balanssinne, 

försämrad neurologisk funktion, medicinpåverkan, dåliga skor, dåligt ljus, mattkanter som 

sticker upp eller hala golv (Edelman & Ficorelli, 2012; El-Bendary, Tan, Pivot, & Lam, 

2013).  

 

Många hus har trappor både inomhus och vid entrén samt höga trösklar. Några andra saker 

som kan göra det egna boendet olämpligt för äldre är smala dörröppningar, osäkrad 

köksutrustning samt låga sängar och möbler. Trots dessa aspekter erbjuder ändå hemmet för 

de flesta något välkänt, tryggt, icke-institutionaliserat och har ofta kopplingar till goda 

minnen. Men som också på grund av begränsningar, såväl fysiska som sociala, kan det kännas 

mer som ett fängelse (Hansdotter, 2012).  
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Myndigheten för vård och omsorgsanalys presenterade i sin rapport ”Hemtjänst, vård- och 

omsorgsboende eller mitt emellan?” (2015) en enkätstudie där 393 stycken 50-60-åringar 

svarade på frågor om hur de vill bo när de blir äldre. Drygt hälften av dessa svarar att de 

skulle vilja bo på någon form av mellanboende (trygghetsboende) även om de bara skulle 

behöva hjälp med praktiska sysslor. Om de även skulle behöva hjälp med personlig omsorg 

föredrar 70 procent av deltagarna att bo på ett äldreboende framför att bo hemma med 

hemtjänst. Detta med det främsta motivet att det är tryggare när det finns personal nära till 

hands om något skulle hända. Samtidigt visar flera studier att majoriteten av de äldre vill vara 

självständiga i sitt hem så länge de kan (Peek et al., 2014). Var de äldre vill bo ändras 

följaktligen efter deras behov och begränsningar. 

 

 

2.5 Stöd och hjälp för äldre 

Enligt Socialtjänstlagen har den som bor hemma och behöver någon form av hjälp eller stöd i 

det dagliga livet rätt att ansöka om hemtjänst (Seniorval.se, n.d.-b). Hur hemtjänsten är 

uppdelad med vård, omsorg och service skiljer sig mellan olika kommuner men oftast kan 

hemtjänsten erbjuda allt från mindre servicetjänster någon gång ibland till hjälp med det 

mesta många gånger om dygnet. I fler och fler kommuner förekommer valfrihet vilket innebär 

att man som äldre kan välja mellan kommunal hemtjänst och privata leverantörer godkända av 

kommunen. Som äldre kan man också ansöka om vilken sorts hjälp man vill ha men beslutet 

om hemtjänst är biståndsbedömt vilket innebär att en handläggare avgör för varje person hur 

behoven ser ut och beviljar hjälp och stöd utifrån det (Seniorval.se, n.d.-b).  

 

Enligt en studie med drygt 1100 telefonintervjuer utförd av Socialstyrelsen (2011a) anser sig 

drygt 65 procent av äldre över 80 år som inte har äldreomsorg behöva någon form av hjälp. 

Det de främst behöver hjälp med är vardagliga sysslor, sociala aktiviteter och service i och 

runt hemmet. Exempel på saker kan vara att boka tid hos läkare, städa, byta lampor, klippa 

gräs och komma ut för att träffa vänner. Det är främst kvinnor, de som bor ensamma och äldre 

med hälsoproblem som anser sig behöva hjälp. Kvinnor behöver mer hjälp med praktiska 

småtjänster medan männen har större behov av hjälp när det kommer till omvårdnad. Många 

av personerna i studien fick hjälp av anhöriga och en del av grannar, då främst med 

småtjänster. Det förekommer också att de äldre köper hjälp privat. Andra hade ingen hjälp 

och hade inte sökt om det av olika orsaker. Vissa hade inte tänkt på det, eller bara inte kommit 

sig för med det, andra drog sig för det eller visste inte hur de skulle göra för att söka 

(Socialstyrelsen, 2011a).  

 

En stor del av den hjälp äldre får kommer som tidigare nämnts från anhöriga. Även ett 

välfärdsland som Sverige är beroende av att de anhöriga hjälper till. Studier visar att 

informella vårdgivare upplever högre stressnivåer, mer mentala och fysiska hälsorelaterade 

problem och högre nivåer av social isolering jämfört med befolkningen i övrigt (Torp et al., 

2013). Den negativa effekten av att ta hand om en anhörig är ofta knutna till tillståndet hos 

personen som vårdas. Vårdarens egna förmågor att kunna vårda och hjälpa, resurser för att 
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hantera situationen samt sociala nätverk är också viktiga aspekter som spelar in. För 

yrkesverksamma anhöriga är det ofta svårt att hinna och orka med alla sfärer av sitt liv såsom 

jobbet, familjen och den hjälp de ger till den anhörige (Andersson, Magnusson, & Hanson, 

2012). De anhöriga ignorerar ofta sina egna behov och sätter behoven som personen som 

denne hjälper har främst. Därför är det viktigt att samhället ger erkännande till dessa personer 

och ser och hjälper dem i deras egna behov (Torp et al., 2013). Enligt Andersson et al. (2012) 

kan yrkesverksamma anhörigas behov sammanfattas till information, rådgivning och/eller 

utbildning/ träning, praktiskt samt känslomässigt stöd som är flexibelt och passar in i deras 

egna rutiner och situation. 

 

Utöver mänsklig hjälp finns många hjälpmedel anpassade för äldre och deras boende. Dessa 

kan förskrivas från kommunen eller landstinget eller köpas i handel (Seniorval.se, n.d.-c). Ett 

hjälpmedel är trygghetslarm som innebär en knapp som den äldre bär runt halsen eller runt 

handleden som den äldre kan trycka på för att få hjälp. Larmet går till en central som sedan 

skickar hemtjänstpersonal om det behövs. Det finns också olika tjänster anpassade för äldre 

som inte kräver någon fysisk produkt. Ett exempel är så kallad ”trygghetsringning” som 

erbjuds äldre i flera landsting/regioner och går till så att den äldre varje dag ringer och talar in 

sitt namn på en telefonsvarare. Under dagen avlyssnas denna telefonsvarare av en person som 

sedan ringer till dem som inte sagt sitt namn den dagen. Om dessa inte svarar då kontaktas en 

på förhand utnämnd anhörig till personen (1177 Vårdguiden, 2013a).  

 

 

2.6 IoT och AAL som stöd för äldre, anhöriga och hemtjänst 

Termen Internet of Things myntades 1999 av Kevin Ashton men tekniken hade redan tidigare 

utforskats i mindre skala och fick inte sitt riktiga genombrott förrän 2008/2009 (Madakam, 

Ramaswamy, & Tripathi, 2015). Definitionerna är många men lite förenklat kan man säga att 

vad det handlar om är precis vad det låter som: uppkopplade saker. Med hjälp av IoT kan vi 

möta många av de utmaningar som tidigare beskrivits av den åldrande befolkningen (Peek et 

al., 2014). Vi kan avlasta hemtjänsten, sjukvården och spara pengar (McKinsey&Company, 

2016). Vi kan effektivisera och förenkla och framför allt kan vi förhoppningsvis förbättra livet 

och livskvaliteten för äldre som önskar att bo hemma. Detta genom bland annat ökad 

självständighet, trygghet och säkerhet. Det skulle också kunna öka tryggheten hos de anhöriga 

och avlasta både dessa och hemtjänstarbetare.  

 

Ett område inom IoT som ökar kraftigt och som tros kunna hjälpa äldre är så kallade 

”wearables” (Aileni et al., 2017). Det är teknik som personen bär direkt på kroppen, i 

armband, i kläderna eller liknande. Denna aspekt gör att personen kan ha fri rörelsefrihet 

samtidigt som till exempel olika vitala parametrar kontrolleras. Just biosensorer är stort inom 

detta område men också olika former av detektion. Till exempel skulle en wearable kunna 

detektera om en äldre person drabbas av ett anfall eller ramlar genom att övervaka personens 

kroppshållning (Aileni et al., 2017).  
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AAL står för Ambient Assisted Living och innebär teknologi för hjälp i hemmet som är 

baserat på så kallad ambient intelligens (informationsteknologi som integreras i vardagliga 

miljöer och anpassar sig till och agerar utifrån människorna i miljön) (Rashidi & Mihailidis, 

2013). AAL kan användas för att förebygga, bota och förbättra olika hälsotillstånd hos äldre 

eller att bara förenkla livet. Exempel på lösningar är medicinhjälp och medicinpåminnelser, 

säkerhetslösningar såsom larmsystem, falldetektionssystem och system för videoövervakning. 

Det kan också vara att projicera information/vägledning (Hyry, 2015).  

 

I detta område är frågan om acceptans av ny teknik hos de äldre en viktig och central fråga. 

En översikt gjord av Peek et al. (2014) av studier gjorda i ämnet visar att de saker som 

påverkar äldres acceptans av ny teknik är uppfattning av teknik där oro/bekymmer inför denna 

minskar acceptans och uppfattade fördelar ökar acceptans. De saker som oroar äldre med ny 

teknik är främst kostnader och konsekvenser för privatlivet. De saker de ser som fördelar med 

tekniken är ökad säkerhet (safety), uppfattad nytta (usefulness), ökad självständighet och 

minskad börda på anhöriga. Andra faktorer som påverkar äldres acceptans av ny teknik är 

enligt de samma är behovet (ex. försämrad hälsostatus) som ger ökad acceptans, om det finns 

andra alternativ (som att få hjälp av anhörig) som minskar acceptans, social påverkan av 

familj, vänner och vårdgivare som både kan öka och minska acceptans, samt egenskaper hos 

de äldre själva (såsom olika önskemål för sitt åldrande, teknisk vana och kulturell bakgrund) 

som också både kan öka och minska acceptansen (Peek et al., 2014).  

 

Enligt (Vastenburg, Visser, Vermaas, & Keyson, 2008) visar ett antal studier att följande 

punkter är hinder för att äldre att vilja ha/ta till sig ny teknik.   

- Komplexitet och lärbarhet. Äldre upplever ny teknik som komplicerad och svår och 

därtill kräver varje ny produkt ny interaktion och funktionalitet att lära sig. Detta gör 

att många äldre drar sig för eller undviker att börja med nya produkter. 

-  Brist på uppfattade fördelar. Ofta ser vårdgivare behov och möjlighet till hjälp av 

tekniken medan de äldre själva inte ser tillräckligt stor vinst med tekniken och 

resonerar då att de lika gärna kan vara utan.  

- Kompabilitetsproblem. Produkter säljs ofta enskilt och kan inte utbyta information 

med andra produkter vilket gör att det totala resultatet blir suboptimalt.  

 

 

2.7 Designa för äldre 

Att designa för äldre är mer komplicerat än att designa för en allmän målgrupp, främst på 

grund av de kognitiva och fysiska nedsättningar som ofta följer med ålderdomen 

(Phiriyapokanon, 2011). Några riktlinjer som Rudinger, Espey, Neuf, & Paus, (1995) tagit 

fram för att designa för äldre är: 

1. Reduktion av komplexitet: delar som inte används ofta eller inte är nödvändiga bör tas 

bort oavsett hur enkel applikationen är. 

2. Tydlig struktur för uppgiften: Startpunkten för varje uppgift och varje steg borde vara 

enkelt att känna igen och förstå. 
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3. Konsekvent information: Undvik motsägelser och inkonsekvens i 

informationsordningen. 

4. Snabb och tydlig feedback: applikationer bör alltid ge enkelt igenkännbar feedback för 

varje lyckad eller misslyckad handling.  

Vastenburg et al.(2008)  presenterar fem mål som utvecklare bör tänka på när de designar och 

utvecklar produkter och tjänster för äldre så att dessa kan acceptera och tycka om dessa. 

Målen är som följer: 

1. Det ska ge direkta fördelar för de äldre så att de äldre ser nyttan med 

produkten/tjänsten och upplever denna större än kostnaden. Om en produkt kräver 

någon ansträngning från den äldre ska produkten i gengäld ge omedelbara fördelar för 

den äldre. Om det är ett långsiktigt som ska uppnås, såsom hälsosammare/friskare 

kropp, är det bra att den äldre får bli uppmärksam på mindre förbättringar mot målet 

så som att kunna besöka sina barnbarn.  

2. Relatera till nuvarande levnadsmönster och kända metaforer. Äldre har ofta svårt att 

ändra levnadsmönster och lära sig nya interaktionsparadigm. Därför är det bra om 

produkter och tjänster kan passa med den äldres livsmönster, hellre än att tvinga den 

äldre in i nya levnadsmönster. Att använda metaforer är bra då de gör det enklare för 

de äldre att greppa nya produkter. 

3. Flera gränssnitt men samma interaktionsmönster. Ett gränssnitt kanske inte räcker för 

alla situationer och alla rum i den äldres hem, ibland kan en TV-skärm bäst och ibland 

en handhållen enhet. Ett enat interaktionsmönster för alla enheter är viktigt för att 

skapa en koherent upplevelse och öka användbarheten. 

4. Underlätta den äldres befintliga sociala nätverk. Istället för att skifta ansvaret från 

vårdgivare och anhöriga till en teknisk lösning bör de tekniska lösningarna respektera 

befintliga traditioner och ansvar. Idealiskt underlättar tekniken för mänsklig social 

kontakt. Rutinmässiga göromål som inte har något socialt värde kan skötas av teknik 

och samtidigt uppmuntra mänskliga kontakter. Familj och vänner kan också hjälpa till 

med de inställningar som är svåra när det gäller tekniken.  

5. Underlätta smidig anpassning. Användarbehov och -förmågor ändras över tid. Därför 

behöver också tjänster kunna ändras dynamiskt för att vara optimala utifrån den 

rådande kontexten. Ibland kan hela tjänster behöva bytas ut, då är det optimala om 

man erbjuder en tjänsteplattform så att denna möjlighet finns att tillgodose de aktuella 

behov som den äldre har.   

Till viss del överlappande för dessa designmål är LTHs Institution för designvetenskapers 

(2003) sju punkter för design för äldre: 

1. Bibehålla så mycket som möjligt i den vanda miljön och alltså förändra så lite som 

möjligt. 

2. Vidmakthålla rytmer och balanser om ett miljöbyte trots allt blir nödvändigt. 

3. Fortsätta att själv kunna göra och lära. 

4. Upprätthålla kommunikation med närstående. 
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5. Ha en god tillgänglighet i närmiljö och i televärlden, fysiskt och mentalt. 

6. Goda möjligheter att fortsatt själv kunna planera det egna livet. 

7. Stöd för minnesfunktioner. 

 

Det finns också flera guider till hur det grafiska gränssnitt bör designas för att passa för äldre 

användare (se ex. National Institute on Aging & National Library of Medicine, 2002). 

Richards och Hanson (2004) diskuterar i sin artikel kring tillgänglighet på webben och ser 

äldre som en stor grupp som hjälps av allmän design för tillgänglighet. De menar vidare att 

varken allmänna riktlinjer för mer tillgänglig design och specifika extra tillägg som just gäller 

äldre tyvärr inte följs särskilt bra av utvecklare.  

 

 

2.8 Personor 

Representationer av användare har länge använts inom marknadsföring men i och med 

målbaserad design och mjukvaruutvecklaren Alan Cooper började personor också användas 

för design (Pruitt & Grudin, 1995; Goodwin, 2009). Det var på 1980-talet som Cooper först 

började tänka sig in i olika karaktärers situation som han skapat i sitt huvud efter att ha hållit 

många intervjuer med användare. I mitten av 90-talet övergick detta personliga arbetssätt till 

att bli personer på papper som han kommunicerade till en klient. Under de fem följande åren 

utvecklades metoden till att bli vad den är idag (Goodwin, 2009).  

En persona är en användararketyp som hjälper till vid designbeslut och för att argumentera 

och förklara varför man borde göra på vissa sätt framför andra i designen av en ny produkt 

eller tjänst (Goodwin, 2009). Varje persona representerar en uppsättning beteendemönster och 

mål. Genom att designa för de personor som kommer fram genom analys av en datainsamling 

kan man möta behov hos de större grupper som varje persona representerar. En persona 

innehåller vanligtvis namn, bild, en uppsättning mål och en narrativ som beskriver kontext, 

attityder och andra faktorer som kan vara viktiga för att förstå personen och dess beteende och 

behov.  

Personor framförallt mycket användbara som designverktyg. I den tidiga fasen i en 

utvecklingsprocess hjälper de till med att belysa framtida användares behov, och i en senare 

fas med att generera och utvärdera specifika designförslag. Personor är vidare bra för att ge en 

förståelse för användarna till hela utvecklingsteamet (inte bara de som träffat potentiella 

användare), för att sammanfatta data som kommit in från datainsamlingar, för att argumentera 

kring vilka designval som är bättre än andra, samt för att ge teamet något att samtala kring 

som inte bara blir en ospecifik ”användare”. Personor kan ha fler användningsområden men 

dessa är de primära (Goodwin, 2009). Anledningen till att personor ”fungerar” så bra är att vi 

människor är skapade för att kategorisera och modellera vår omvärld vilket personor hjälper 

oss att göra. Det handlar om att förenkla för att på så vis greppa stora mängder osorterad 

information. En annan styrka med personor är att de lättare kan skapa empati hos såväl 

intressenter som utvecklare då de är uppbyggda som tillsynes verkliga personer och inte några 

opersonliga siffror eller abstrakta idéer.  
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När man skapar personor delar man först in sitt intervjumaterial efter eventuella roller. Sedan 

identifierar man beteende- och demografiska variabler genom en cross-case analys (Goodwin, 

2009). Beteendevariabler kan vara hur ofta man gör en viss sak eller hur ens attityd mot något 

är. De kan vara av typen att det går att svara på en kontinuerlig skala (ex. datorvana) eller 

bestämda kategorier (ex. vad man främst använder sin dator till). När man har ett antal 

variabler mappar man de intervjuer man gjort med de variablerna och försöker sedan hitta 

mönster för var de olika intervjudeltagare hamnar. Man försöker alltså hitta kluster av 

intervjudeltagare som liknar varandra. När man hittat dessa grupper definierar man deras mål, 

skapar narrativer och lägger till andra detaljer såsom namn och bild. Personorna prioriteras 

inom varje grupp med primär, sekundär respektive kompletterande personor, vilket kan styras 

av såväl designval som affärsstrategier. Slutligen valideras personorna.  

 

2.9 Scenarion 

Ett scenario är en form av berättelse. Vi människor berättar berättelser för att bland annat 

kommunicera ett budskap, utforska, övertyga och inspirera. I UX-design kan berättelser enligt 

Quesenbery och Brooks (2010) hjälpa oss att förstå våra användare, förklara resultat av 

användarstudier och att demonstrera designidéer. De specificerar berättelsers roll i UX-design 

i dessa punkter: 

- När man samlar in data (här är det användarna som berättar berättelserna om dem och deras 

liv). Här handlar det om att lyssna och samla in berättelser.  

- När man utforskar användarstudier och annan information. Förutom de insamlade 

berättelserna kan det finnas annan information. Detta tillsammans ger nu inte bara en första 

förståelse för användarna utan börjar även visa på behov och krav för designen.  

- När man utforskar med designidéer. Berättelser kan stimulera kreativt skapande av nya 

designidéer. Och eftersom berättelser handlar om människor och deras intentioner kan det 

hjälpa teamet ha fokus på de som ska använda produkten eller tjänsten. Här är det också 

intressant att dela med berättelser med varandra inom teamet.  

- När man vill testa sin design. I användartester är det bra att använda testscenarion som 

deltagaren får utföra och berättelser kan också hjälpa till i utvärdering av designer.  

- När man vill dela (eller sälja) sina idéer. För att kunna dela idéer är berättelser också mycket 

användbara. Det kan handla om att UX-designern till exempel vill förklara sin idé för 

utvecklingsteamet.   

Enligt Goodwin (2009) är ett scenario en möjlig beskrivning av framtiden baserat på en 

koherent mängd antaganden. De är berättelser med början och slut. Scenarion har funnits 

länge i många domäner såsom militär strategi och stadsplanering. Inom produkt och 

tjänstedesign är de ett kraftfullt verktyg där de kan användas för allt från att ta fram krav till 

att se att en design ger möjlighet för olika typer av interaktioner. Några av fördelarna med att 

använda scenarion är att det låter fantasin om hur en produkt kan användas sättas igång, de 

representerar en serie av händelser och kan då fånga ett flöde av interaktion och inte bara 

stillbilder av skärmar, och de ger också något konkret att prata kring. 
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Scenarion förväxlas ofta med use-cases. Rosson och Carroll (2002) tar i sin bok ett 

scenariobaserat utvecklingssätt för människa-teknik-interaktion upp skillnaden mellan 

scenarion och use-cases. De senare används främst av mjukvaruutvecklare och handlar om att 

täcka det ett system ska kunna göra/vad man ska kunna göra i systemet och är mer generella. 

Scenarion behöver inte vara lika heltäckande om systemets alla funktioner. Då scenarion inte 

är generella kan de ses som en instans av det generella use-caset. Scenarion fokuserar också 

mer på designen, interaktionen och själva användandet. Enligt Goodwin (2009) har use-cases 

en arbiträr användare, vilket också kan vara ett annat system medan scenarion har personor 

som aktörer. Vidare presenteras use-cases ofta som diagram och med särskilda konventioner 

såsom enligt UML (Unified Modeling Language). Målen i dessa är också på en lägre nivå än 

de som personorna har i scenariona. Scenarion är inte heller samma sak som user-storys. 

User-storys handlar mer om krav och är oftast bara någon mening såsom ”när en användare 

loggar in frågar appen efter användarnamn och lösenord”. Något som skiljer scenarion från 

både use-cases och user-storys är att scenarion mera fokuserar på användaren och hur denne 

tänker och känner. 

De nämner också ett antal olika fördelar som scenarion har i en designprocess. Några av dessa 

är scenarion både är konkreta men också flexibla vilket lämnar rum för olika möjligheter. De 

kan också berätta vad som händer i en given situation utan att säga hur det händer. Scenariot 

specificerar dess aktörers mål och beteenden, vilka kan ha valfri detaljnivå. Mycket av styrkan 

i ett scenario är det som inte sägs, ett sätt att hantera det som ännu är osäkert (Rosson & 

Carroll, 2002).  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metoder som projektet genomförts med. Nedan visas en 

schematisk bild över projektet och dess slutprodukter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Förstudie 

En förstudie genomfördes där litteratur kring IoT, AAL, äldre, anhöriga, hemtjänst och 

liknande ämnen lästes. I denna förstudie kunde en rad olika möjliga lösningar och domäner 

för lösningar identifieras. Dessa kunde sedan användas i datainsamlingen som var nästa steg. 

De specifika lösningar som valdes att tas med i studien presenteras nedan. Vissa av 

lösningarna finns redan idag att köpa medan andra är ospecificerade idéer utifrån behov. De 

artiklar som ges som exempel för varje lösning innehåller i några fall beskrivningar av 

specifika lösningar och i andra fall endast behovsbilder. 

Dörrlarm: För anhöriga och äldre om den äldre lämnar sitt hem och exempelvis glömt spisen 

på. För hemtjänst om den äldre lämnar hemmet. Se exempelvis Rashidi och Mihailidis (2013), 

och Das, Tuna, Demirel, och K. Yurdakul (2017).  

GPS-sändare: För äldre att kunna bli spårad och hittad om de irrat bort sig/gått vilse. För 

hemtjänst kunna se var de befinner sig. Se exempelvis Sendra, Parra, Lloret och Canovas 

(2015). 
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Nattillsyn genom kamera: Möjlighet för hemtjänst att göra tillsyner digitalt istället för att 

åka till vårdtagare. För äldre att slippa bli väckt om natten. Se exempelvis Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys (2015).  

Rörelse-/falldetektorer: För äldre om de faller av en eller annan orsak och ligger på golvet 

utan att kunna larma på egen hand. För anhöriga och hemtjänst meddelas om den äldre antas 

vara avsvimmad i sitt hem. Finns många varianter av lösningar. Se exempelvis El-Bendary et 

al. (2013).  

Sensorer för hälsostatus: För äldre sensorer på kroppen som skickar rapporter om deras 

hälsostatus så att denna kontrolleras. För anhöriga och hemtjänst kunna veta att den äldres 

hälsotillstånd övervakas/veta den äldres hälsotillstånd. Se exempelvis Hassanalieragh et al. 

(2015).  

Medicinpåminnelse: För äldre påminnelse om att ta medicin om de har glömt. För anhöriga 

och hemtjänst veta att påminnelse ges/veta om den äldre glömt ta medicin. Se exempelvis 

Zanjal och Talmale (2016). 

Hygienpåminnelse: För äldre få påminnelse om de missat sköta sin hygien. För anhöriga och 

hemtjänst veta att påminnelse ges/veta om den äldre glömt sköta sin hygien. Se exempelvis 

Wu och Siegel (2000). 

Automatiska mat- och medicinbeställningar: För äldre slippa handla och köpa medicin. För 

hemtjänst och anhöriga slippa tänka på mat och medicinpåfyllning för de äldre. Se exempelvis 

Luo, Jin, & Li (2017) och Yang et al. (2014).  

Stöd för läkarbesöksbokning: För äldre lättare boka läkarbesök. För hemtjänst och anhöriga 

veta att den äldre lättare kan boka läkarbesök/lättare boka åt den äldre. Se exempelvis 

Socialstyrelsen (2011a). 

Videobaserad social interaktion med vänner och släkt: För äldre kunna se och prata med 

vänner och släkt på ett enkelt och roligt sätt samt minska känsla av ensamhet. För anhöriga: 

Kunna prata med sina äldre på ett nytt sätt och se dem samtidigt. För hemtjänst: Kunna hjälpa 

de äldre till enkel och rolig kontakt med sina vänner och släkt. Se exempelvis Grimby (2000). 

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Enkäter 

Enkäter var det första steget i datainsamlingen och användes för att ta reda på mer om 

målgrupperna och deras situation samt om deras inställning till olika lösningar. Tre olika 

enkäter skapades med hjälp av de riktlinjer som Goodwin (2009) ger för hur man skapar egna 

enkäter för UX-designarbete. De spreds för anhöriga via internetforum och sociala medier, för 

hemtjänst på samma sätt men också genom pappersenkäter lämnade i ett arbetsrum för en 

hemtjänstgrupp, och för äldre främst pappersenkäter som delades ut på ett seniorcenter men 

också digitala som skickades ut via mail till lokala pensionärsföreningar. I enkäterna fanns en 

fråga som rörde hjälp för den/de äldre. Här var det en uppdelning på följande områden: 
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Omvårdnad, såsom personlig hygien eller ta medicin; Service, såsom att handla mat eller 

städa; Vardagliga sysslor, såsom att boka läkarbesök eller betala räkning; Sociala aktiviteter, 

såsom att gå på café eller besöka släkt. Denna uppdelning är hämtad ifrån Socialstyrelsens 

(2011) tolkning av ADL (Activities of Daily Living) som är ett mätinstrument för äldres 

behov i vardagen (Shelkey & Mason, 2000). Övriga frågor i enkäten var egenformulerade 

frågor utifrån studiens frågeställningar. Nedan ges en beskrivning för varje grupp med vilka 

verktyg enkäterna skapades, hur enkäterna sedan distribuerades och om vilka deltagarna var.  

 

Enkäter för anhöriga 

För anhöriga till äldre som bor hemma skapades en webenkät med hjälp av enkätverktyget 

Surveymonkey. Denna pilottestades och spreds sedan via sociala medier och internetforum. 

Enkätens upplägg var som följer: Efter en inledande kort information följde frågor som 

handlade om personens ålder, kön, relation till den anhörige äldre och den äldres 

boendesituation. Vidare kom frågor om på vilka sätt och hur ofta personen hjälper den äldre 

och hur ofta personen har kontakt med den äldre, andra anhöriga samt hemtjänstpersonal. 

Nästa del i enkäten handlade om huruvida personen skulle önska uppdateringar om den äldre 

och i så fall från vem dessa uppdateringar skulle komma. Efter detta följde två avsnitt om 

olika IoT-lösningar kopplade till den äldre, om personen skulle tycka det var intressanta för 

egen del och om personen själv om denne skulle hamna i samma sits skulle kunna tänka sig 

dessa lösningar. Därefter ett avsnitt gällande eventuell oro personen har för den äldre och på 

vilket sätt personen skulle kunna känna sig trygg och i kontroll när det gällde den äldre. Sist 

gavs möjlighet att ge tillägg om detta önskades och en fråga om personen också skulle kunna 

tänka sig delta i en telefonintervju, vilket skulle göra att de deltog i utlottning av en biobiljett. 

För detaljer, se Bilaga 1. 

Totalt kom 64 stycken svar in. Av dessa var 9 så pass ofullständiga att de valdes att tas bort. 6 

stycken var inte helt fullständiga men valdes att tas med i resultatet. Detta gav totalt 55 

deltagare där 9 stycken (16 %) var män och 46 stycken (84 %) var kvinnor (se 

diskussionskapitlet för en diskussion kring denna skillnad). Medelåldern var 31 år och 

medianen 26 år. Den yngsta deltagararen var 19 år och den äldsta 70 år.  

 

Nedan visas respondenternas svar på frågorna om vilken relation de har med den äldre de 

valde att svara om samt hur denna äldre person bor. 
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Enkäter för hemtjänst 

Även för hemtjänstpersonal användes webenkät skapad i Surveymonkey som ett 

datainsamlingsmedel. Efter pilottestning spreds även denna via sociala medier och 

internetforum. Här delades också ett antal hemtjänstenkäter i pappersform skapade i Word ut 

på ett äldreboende där hemtjänstpersonal har sitt personalrum och fördes sedan in manuellt i 

webbenkättjänsten. Enkätens upplägg var liknande det som enkäten för anhöriga hade. Det 

började med en kort information och några bakgrundsfrågor. Sedan fick deltagarna beskriva 

en vanlig dag i jobbet och ange hur ofta och med vad de hjälper de äldre med. Efter det fick 

de ange tre utmaningar eller svårigheter med jobbet och ange vilka tekniska lösningar de 

använder idag. Därefter följde frågor om de anhörigas involvering i de äldres situation, vad 

deras egen inställning till teknik var och deras inställning till en rad specifika lösningar 

(samma som för anhöriga). Till sist fick de ange om det fanns något mer de ville tillägga och 

skriva in sin epost om de kunde tänka sig delta i en telefonintervju. De fick här också veta att 

de som deltog i denna intervju är med i utlottning av biobiljett. För detaljer, se Bilaga 2. 

Total kom 41 stycken svar in. Av dessa var 13 så ofullständiga att de valdes att tas bort. 1 var 

nästan fullständig och valdes att tas med i resultatet. Detta gav totalt 28 deltagare där 3 

stycken (11 %) var män och 25 stycken (89 %) var kvinnor (se diskussionskapitlet för en 

diskussion kring denna skillnad). Medelåldern var 32 år och medianen 25 år. Den yngsta 

deltagararen var 21 år och den äldsta 73 år.  

 

Den som jobbat längst av respondenterna hade jobbat i 35 år och den respondent som jobbat 

kortast hade jobbat i 2 månader. Nedan visas fördelning av de som jobbar, jobbar men är 

tjänstlediga respektive tidigare jobbat inom hemtjänst.   
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Enkäter för äldre 

För äldre skapades pappersenkäter i Word som delades ut under ett stickcafé i en kyrka och på 

ett seniorcenter vid två tillfällen. Senare gjordes också en digital version med hjälp av 

Surveymonkey som skickades ut via e-post till 18 olika PRO-föreningar i Östergötland. 

Enkäterna var uppbyggda som följer: Först en kort informationstext, sedan några 

bakgrundsfrågor och en matris över med vad och hur ofta de får hjälp med olika saker, om det 

finns något de skulle önska mer hjälp med, vad de tänker att det finns för utmaningar med att 

bo hemma när man blir äldre, hur de ser på om deras anhöriga vore mer involverade i deras 

situation, deras inställning till teknik, och sedan vad de har för inställning till specifika 

lösningar (de samma som ställdes i de tidigare två enkäterna). Sist ställdes frågan om de 

kunde tänka sig ställa upp på telefonintervju, där alla som ställer upp får varsin skraplott. För 

detaljer, se Bilaga 3. 

Total kom 25 stycken svar in. Av dessa var 1 så ofullständig att den valdes att tas bort. Detta 

gav totalt 24 deltagare där 13 stycken (54 %) var män och 11 stycken (46 %) var kvinnor. 

Medelåldern var 76 år och medianen 75 år. Den yngsta deltagararen var 67 år och den äldsta 

95 år. Nedan visas hur respondenterna svarade på frågan om hur de bor. 

 

 

 

Den som svarade ”annat” på frågan om boende angav att han bodde med partner på lantgård.  
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3.2.2 Intervjuer 

Intervjuer var nästa steg i datainsamlingen. Intervjuguiderna skapades utifrån 

forskningsfrågorna och med hjälp av tipsen som ges angående intervjuer för UX-designarbete 

i Goodwin (2009).  

Intervjuer med anhöriga 

I enkäten till de anhöriga fanns en fråga om att också ställa upp på en telefonintervju vilket 

åtta personer gjorde. De fick skriva in sin e-postadress genom vilken jag kontaktade dem för 

att bestämma tid och datum för intervjun. Fem av personerna återkopplade vilket ledde till 

fem intervjuer. Dessa hölls över telefon och tog mellan ca 20 och 50 minuter. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebar att det fanns färdiga frågor i en intervjuguide som skapats på 

förhand men att även följdfrågor och fritt samtal förekom under intervjuerna. Intervjun 

spelades in med hjälp av mobilapplikationen ”Samtalsinspelaren”. Frågorna som ställdes 

gällde de anhöriga själva, de äldre, deras relation, teknik, och framtiden. Intervjuguiden 

återfinns i Bilaga 4. 

Deltagarna var alltså 5 stycken där samtliga var kvinnor. Åldrarna var i stigande ordning 25, 

26, 57, 59 och 70. Relationsanknytningarna de hade med den äldre anhöriga var 2 pappor, 2 

mormödrar och 1 före detta make. 3 anhöriga äldre bodde ensam i lägenhet och 2 ensamma i 

villor/radhus.  

 

Intervjuer med hemtjänstpersonal 

På samma sätt som för anhöriga fanns i enkäten för hemtjänst en fråga om deltagaren kunde 

tänka sig att även ställa upp på en telefonintervju. Åtta personer (även här) gjorde detta. Dessa 

kontaktades varvid fem (även här) återkopplade och ringdes upp. Intervjuerna tog mellan ca 

15 och 40 minuter. Också dessa var semistrukturerade och spelades in med hjälp av 

mobilapplikationen ”Samtalsinspelaren”. Frågorna som ställdes gällde respondenterna själva, 

deras arbete, de äldre, teknik och framtiden. Interjvuguiden återfinns i Bilaga 5.  

Deltagarna var alltså 5 stycken där samtliga var kvinnor. Åldrarna var i stigande ordning 29, 

33, 55, 58 och 73. 2 jobbade för närvarande inom hemtjänst, 2 har tidigare jobbat inom 

hemtjänst och nu inom liknande (hemsjukvård respektive biståndshandläggare) och 1 har 

tidigare jobbat med hemtjänst (nu pensionär). Antal år inom yrket i stigande ordning: 6, 6, ca 

7, 25, ca 35. 2 arbetade i östra Sverige, 2 i södra Sverige och 1 i västra Sverige.  

 

Intervjuer med äldre 

På samma sätt som i de två tidigare fallet skedde rekryteringen genom enkäterna. 14 stycken 

valde att skriva sitt telefonnummer och passande tider för telefonintervju. Av dessa kunde 

elva stycken nås och intervjuas. Intervjuerna tog mellan ca 15 och 30 minuter. Intervjuerna 

spelades som tidigare in via mobilapplikationen och var även här semistrukturerade. Frågorna 

som ställdes gällde de äldre själva, teknik, och framtiden. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 6. 
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Deltagarna var alltså 11 stycken där 5 var män och 6 var kvinnor. Åldrarna var i stigande 

ordning 70, 70, 73, 73, 75, 75, 75, 77, 80, 84 och 95. 6 uppger att de bor ensamma i lägenhet, 

4 att de bor med partner i villa/radhus och 1 att han bor med partner i lägenhet.  

 

 

3.3 Sammanställning och analys 

När all data var insamlad påbörjades sammanställning och analys av materialet. Här beskrivs 

detta uppdelat i den enkät- respektive intervjudata som erhållits.  

3.3.1 Enkät 

Samtliga data från enkäterna sammanställdes genom att svar som ansågs för ofullständiga att 

tas med togs bort från de digitala enkäterna och pappersenkäterna. Svaren från 

pappersenkäterna fördes sedan in i enkätverktyget (Surveymonkey). Därefter extraherades 

alla svar till kalkylbladsfiler uppdelat i de tre grupperna (äldre, anhöriga och hemtjänst). I 

programmet Excel analyserades datan och diagram och rangordnade listor över frekvenser 

skapades. 

3.3.2 Intervju 

För intervjumaterialet innebar sammanställningen att transkribera alla inspelningar. Detta gav 

en bra kännedom om materialet. Efter detta var gjort markerades delar av materialet med hjälp 

av färgöverstrykningsverktyget i Word för att extrahera ut särskilt intressanta passager. 

Utifrån dessa och enkätsvaren gjordes analysen som handlade om att identifiera behov, 

inställning och intressen hos de olika intressentgrupperna.  

 

3.4 Personor 

I enighet med Goodwins (2009) beskrivning av hur personor tas fram som presenterades i 

bakgrundskapitlet delades deltagarna inom varje roll (anhörig, hemtjänst eller äldre) upp i 

grupper utefter liknande svar. Personor skapades sedan av grupperna för att fånga de 

egenskaper som var utmärkande för gruppen och de verkliga personer som ingick i varje 

grupp. Grafiska utföranden av dessa skapades därefter i programmet PowerPoint, där också 

bakgrundsinformation, en kort narrativ samt behov presenterades. Bilder hämtades från 

iStockPhoto med ett baskonto. Personorna bidrog till att besvara frågeställning 1.  

 

3.5 Genomgång av lösningar 

De specifika lösningar som presenterats för de olika grupperna i enkäterna med viss 

anpassning efter grupp gicks igenom en och en där grafer skapades för varje lösning och varje 

grupp. Ett kort resonemang fördes också för varje lösning med utgångspunkt i de behov som 

identifierats för varje grupp. Genomgången av de specifika lösningarna besvarar 

frågeställning 2. 
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3.6 Scenarion 

Utifrån gruppernas behov samt intresse och lämplighet för de olika lösningarna togs ett 

övergripande designförslag fram. Detta presenterades i form av tre olika scenarion, ett för 

varje grupp, där huvudpersonerna är några av personorna från studien. Scenariona är 

beskrivna som ett tänkta framtidsscenarion med användarna i centrum enligt Goodwin (2009) 

samt beskriver vad som händer snarare än hur det händer och lämnar rum för många olika 

möjligheter i enlighet med Rosson och Carroll (2002). De ingående lösningarna är till största 

del tagna från lösningarna från frågeställning 2. Scenariona besvarar frågeställning 3.  

 

  



21 

 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av detta arbete, vilket innebär personor, genomgång av 

specifika lösningar samt ett slutligt lösningsförslag i form av tre scenarion. 

 

4.1 Grupper 

I detta avsnitt beskrivs de olika grupperna utifrån intervjuer och enkäter. Varje delavsnitt 

avslutas med att personor för gruppen presenteras, två personor för anhöriga, två för hemtjänst 

och tre för äldre.  

 

4.1.1 Anhöriga till äldre som bor hemma 

Nedan presenteras enkätsvar för hur ofta de anhöriga har kontakt med sina äldre anhöriga 

samt hur ofta de hjälper sina anhöriga inom olika områden.   
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Behov beror på den äldres tillstånd 

Något som var återkommande i intervjuerna med denna grupp var åsikten att de behov som 

man som anhörig till äldre har helt beror på i vilket hälsotillstånd den äldre är. Om personen 

klarar sig helt själv och har både fysiken och det mentala i behåll är det en helt annan sak än 

om personen exempelvis har en demenssjukdom eller lätt för att ramla. Har den äldre 

demensproblematik eller tidigare fallit kan helt andra tekniska lösningar plötsligt vara 

intressanta än för en äldre som ”bara är gammal”.  

 

Inte glömma den mänskliga kontakten 

En annan sak som var starkt återkommande i intervjuerna och även till viss del i enkäterna var 

åsikten att man inte får glömma den mänskliga kontakten. Man är generellt lite orolig att 
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tekniken ska ersätta människorna som ska ta hand om deras äldre anhöriga och i framtiden de 

själva. Även om det finns många som är mycket positivt inställda till ny teknik för att 

underlätta för de själva och de äldre blir många förskräckta när det till exempel talas om 

kameror. Anhöriga vill att deras anhöriga ska känna sig fria att leva sina egna liv och vill inte 

att de ska känna sig inskränkta på sin integritet. De flesta önskar mer mänsklig kontakt och att 

personen kan få komma ut från sitt hus mer.  

 

Att vara anhörig 

Att vara anhörig till en äldre kan både vara psykiskt påfrestande men innebär också väldigt 

mycket administrativt arbete om man är den som står närmast personen och ska börja ta hand 

om sådant som personen tidigare klarat av själv eller om man vill försöka ordna med olika 

hjälpmedel eller ansöka om hemtjänst. Att ringa runt till olika ställen och bli hänvisad till 

andra, anpassa efter olika öppettider, gå ifrån på det egna jobbet för att ringa, inte få tag på 

rätt person, inte veta var man ska börja eller vem man ska vända sig till, verkar vara problem 

som uppkommer. Här efterfrågas samordning och vägledning i hur man som anhörig ska gå 

tillväga.  

Något som kommer fram från flera håll, både de anhöriga och från hemtjänst är svårigheten 

som ibland blir när äldre inte kan kommunicera ordentligt eller minnas rätt när de talar med 

sina anhöriga. De äldre kan ha mycket svårt att återberätta om hemtjänsten varit där eller om 

de ätit någon lunch. Det kan vara mycket jobbigt för anhöriga att inte veta vad de kan lita på 

av vad den äldre berättar och undra om hemtjänsten gör sitt jobb och om den äldre fått någon 

mat till exempel eller inte. Vad som efterfrågas här är alltså ytterligare information från 

hemtjänst eller någon form av information om vad som i verkligheten har hänt och inte hänt i 

den äldres liv. 

Som barn till en äldre person kan det kännas mycket konstigt att plötsligt vara den som ska 

hjälpa och ansvara för sin förälder. Det blir på ett sätt ombytta roller. Det kan vidare finnas 

ämnen som är känsliga att tala om och hela situationen kan bli svår just på grund av roller 

som tidigare funnits. Vidare kan en del känna att deras föräldrar förväntar saker av dem som 

de inte känner att de klarar av att uppfylla samtidigt som de ska klara sina egna liv. Att en 

anhörig hjälper kan också göra att den äldre inte inser att denne skulle behöva hemtjänst och 

inser inte hur mycket den anhörige sliter för att hjälpa den äldre med allt från städning till 

handling och andra saker. Det ska dock understrykas att samtliga av de intervjuade anhöriga 

uttrycker att de i huvudsak vill hjälpa deras äldre om det behövs och uppskattar tiden de får 

tillsammans med dessa. Det handlar ofta om mycket nära relationer och fin kontakt mellan 

parterna. 

För den anhörige kan det ändå finnas många känslor inblandade. En av informanterna 

beskriver hur hon när hon jobbat en heldag måste åka till sin pappa och hon är trött och 

stressad och därför också arg och så kommer till den äldre som är tacksam vilket gör att hon 

blir arg och ledsen på sig själv som kan känna så som man gjorde. Enligt en hemtjänstarbetare 

har anhöriga ofta svårt att förstå och acceptera de äldres självbestämmanderätt. Om det finns 

en hjälp som denne inte vill ta emot så kan det ta hårt på den anhörige som kan mena att man 

ska köra över den äldres egen åsikt för dennes eget bästa. Flera av informanterna vars 

anhöriga sitter ensamma och inaktiva inomhus upplever sorg och viss hopplöshet över detta. 

Till detta tillkommer för de flesta en större eller mindre oro för den äldre vad det gäller vad 
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som kan hända denne och hur denne mår då den sitter ensam i sitt hus. När den anhörige 

ringer till den äldre och inte får svar kommer det lätt upp bilder i huvudet om vad som kan ha 

hänt. Stor trygghet ges av eventuell medboende partner till den äldre men också om den äldre 

har trygghetslarm och/eller hemtjänst.  

 

Kontakt med andra anhöriga och den äldre 

För de flesta anhöriga verkar det vara naturligt att tala med andra anhöriga till den äldre om 

den äldres situation. Det kan gälla hjälpmedel, boende eller situationen i allmänhet. Vad det 

gäller kommunikation direkt med den äldre verkar det vara vanligare med telefonkontakt eller 

träffar med barn/äldre anhöriga och meddelande, sociala medier eller träffar med 

barnbarn/yngre anhöriga. De äldre anger att de främst träffar sina anhöriga vid högtidsdagar. 

Men då de äldre blir sämre och behöver mer hjälp ökar kontakten väldigt mycket, då främst 

men någon eller några som står närmast denne. Enligt en hemtjänstarbetande väljer den äldre 

själv vilka som dennes anhöriga är. Det blir allt vanligare att de som de äldre väljer är nära 

vänner framför familj. Detta tror en hemtjänstarbetande beror på den minskade vikt man 

lägger vid kärnfamiljen. Förr var det vanligt att man träffades regelbundet vid 

söndagsmiddagar till exempel. Nu flyttar barn långt bort vilket leder till att man lättare tappar 

kontakten. Men fortfarande är makar och barn de största grupperna av anhöriga.  

 

Oro 

I enkäten för de anhöriga fanns en fritextfråga där de svarande fick berätta vad som oroade 

dem ska hända den äldre. Svaren presenteras här nedan (liknande svar har kategoriserats) med 

frekvens. Några angav fler än en farhåga varför det sammanlagda antalet av de angivna 

frekvenserna är högre än antalet svaranden som var 32. Att flera lämnade denna svarruta tom 

kan betyda att de antingen inte orkade fylla i, ville fylla i eller att de helt enkelt inte oroar sig 

för den äldre personen.   

• Fallolycka/svimning/blodtrycksfall och inte trycka på larm/få hjälp i tid/skada sig 19  

• Ensamhet/isolering/utanförskap 9 

• Sjukdom/Hjärtproblem/Stroke 9 

• Glömma/blanda ihop medicin 3 

• Bli deprimerad/tappa livsglädje när vänner dör 3 

• Glömma mat/inte kunna handla och laga mat 2 

• Förvirring 2 

• Inbrott/bli rånad utan att veta om det 2 

• Brand/glömma spis 2 

• Inte få den hjälp personen behöver/sjukdom inte upptäcks i tid 2 

• Ensam med sin make/maka 2 

• Må dåligt och inte säga för att inte känna sig som belastning 1 

• Irra bort sig på stan 1 

• Halka 1 

• Inget livstecken 1 

• Typ allt 1 
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En sak som också framkommit genom intervjuerna, främst med hemtjänst, är att den oro som 

anhöriga kan ha för sina äldre anhöriga nog lätt kan överföras till de äldre själva. Hemtjänst 

kan också tycka att det ibland kan vara mycket besvärligt och krävande med de anhöriga. Så 

förutom att oron är jobbig för de anhöriga själva och kan drabba deras förmåga att klara av 

sina egna liv, kan den också påverka de äldre negativt och även hemtjänst då de anhöriga till 

följd av sin oro kan lägga mycket extraarbete på dessa, exempelvis genom att ringa och fråga 

mycket, ställa höga krav och så vidare.  

 

Vad de anhöriga önskar 

Ett citat som säger mycket av vad man som närmast anhörig ofta känner är detta hämtat från 

en anhörigintervju: ”Önskedrömmen att få veta vad som händer och att det gjordes något åt 

det.” Information vill man gärna ha, främst om det är något avvikande som händer. Men man 

vill inte bli lämnad med information utan att kunna göra något åt det. Vidare vill man ha 

lösningar som förstärker det sociala och underlättar mänsklig kontakt på olika sätt för den 

äldre och inte lösningar som ersätter människor, samt lösningar som bidrar till bättre 

samordning kring den äldres tillstånd och vård. Men man vill låta den äldre ha sitt privatliv 

för sig själv så långt det är möjligt. 

 

Personor 

Nedan presenteras de personor som skapats baserat på datamaterialet om anhöriga. 

”Christina” är främst baserad på tre intervjudeltagare, och ”Louise” är främst baserad på två 

intervjudeltagare.  
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4.1.2 Hemtjänst för äldre 

Nedan visas vad deltagarna svarade på hur ofta de hjälper de äldre inom olika områden. Efter 

det presenteras deltagarnas inställning till teknik.  
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Arbetsuppgifter 

I enkäten ombads också de hemtjänstarbetande att beskriva en vanlig dag i deras arbete. 

Utifrån svaren kan sägas att det är vanligt med att börja dagen med en överrapportering från 

nattpersonalen, sedan morgonsysslor såsom duschningar, påklädning och stödstrumpor och 

vidare städ och inköp, vid lunch är det matvärmningar och sedan rast. På eftermiddagen är det 

ofta flera tillsyner, toaletthjälp och mediciner. Arbetsdagen avslutas med en överrapportering 

till nattpersonal. Alla har lite olika beskrivningar men de flesta trycker på hur stressigt tempot 

är. En respondent uppskattar att de gör 10-20 besök per dag där denne jobbar. Andra moment 

som beskrivs är promenader, ledsagning, rehabilitering, kommunikation med kollegor, 

handling, matdistribution, tvätt, förflyttning, hjälp upp ur och i säng, av- och påklädning, 

samtal, hjälp vid matlagning, matning eller stöttning vid ätande, diska undan, omvårdnad, 

läkarbesök samt ta emot och åka på larm. Raster hinns inte alltid med. På vissa ställen i landet 

är hemtjänsten uppdelad i hemvård och hemservice så att hemvård tar hand om omsorgsbiten 

och hemservice tar hand om tvätt och städ.  

 

Tekniska hjälpmedel 

Hjälpmedel och rapporteringsrutiner verkar också vara olika i olika delar av landet eller i 

olika företag/kommuner. De tekniska hjälpmedel som enligt respondenterna används i deras 
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arbete är framförallt larmknapp (trygghetslarm) för brukaren, olika sorters liftar, mobiltelefon, 

dokumentationssystem (bland annat en digital penna), schemaläggningssystem och 

överfallslarm för nattarbetare.  

 

Förr och nu 

En hemtjänstarbetare som varit aktiv i yrket i 30 år beskrev i sin intervju några av de 

skillnader hon upplever mellan hur det var då hon började jobba och nu. Dessa skillnader var 

bland annat att det för trettio år sedan diskuterades kring att få baka bullar och om man skulle 

knäskura golv medan att ta en dusch kunde de äldre ofta tycka mest var besvärligt. Idag är det 

mer fokus på personligt utseende och hygien och mindre fokus på hemmet. Det är inte 

ovanligt att de får måla naglar och att ta en dusch är numera viktigt för de äldre som vill vara 

fräscha. Detta följer ju den tid vi lever i men är såklart en generalisering och fortfarande 

mycket individuellt. Men i arbetet inom hemtjänsten följer man detta mönster och fullskalig 

städning görs mer sällan än tidigare. En annan skillnad hon upplever mellan äldre förr och nu 

är att de var mer tacksamma då medan man nu har mera krav. Återigen är det en enskild 

reflektion och generalisering men om det upplevs så kan det förstås bidra till ett tuffare 

arbetsklimat för hemtjänstpersonalen.  

 

Mötet med de äldre 

För hemtjänstarbetande handlar väldigt mycket om det personliga mötet med den äldre. De 

önskar ofta att de hade mer tid att sitta ner och lyssna, prata och lära känna. Detta kommer 

fram också från de andra två grupperna. Man beskriver det som att det känns som de som 

kommer bara stannar några sekunder och är stressade vilket också ger stress till de äldre. En 

hemtjänstarbetare som arbetar på natten upplever att hon har mer tid än de som arbetar på 

dagen och är glad att hon har tid att sitta på sängkanten den stund som behövs för att roa ner 

en ängslig äldre person. Mycket handlar det om att bara finnas där, lyssna och se och bekräfta 

människan. Samtliga i hemtjänsten upplever att många äldre är ensamma och är både ledsna 

över detta men också glada att kunna vara en ljuspunkt på dagen för de äldre.  

Målet som hemtjänstarbetare i intervjuerna anger sig ha är att de äldre ska må bra, att ge de 

äldre så hög livskvalité som möjligt och att vara deras händer och fötter när det behövs. 

Hemtjänstarbetarna fick i intervjuerna också beskriva hur de vill vara i sin yrkesroll och 

bemöta de äldre. Här talade flera om respekt, att möta varje människas unika behov och 

önskemål, att se personen, att vara lyhörd, samt att agera utefter ”den gyllene regeln”, det vill 

säga ”allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem”. Arbetaren 

behandlade alltså de äldre så som hon själv skulle vilja bli behandlad och bemött om hon var i 

samma situation.  

 

Behov och utmaningar 

På frågan om vilka behov man har när man arbetar inom hemtjänst var saker som att 

logistiken fungerar med att ta sig mellan vårdtagarna, att tekniken fungerar, ett bra samarbete 

och kommunikation mellan olika parter viktigt. När informanterna ombads tala om de större 

och mindre utmaningar som jobbet medför återkom de som nämndes återkommande i enkäten 
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(se nedan): stressen, den stora belastningen alla lyft innebär för kroppen, särskilda behov eller 

problematik hos de äldre och dåligt med utbildning och introduktion för yrket.  

I enkäten ombads alltså deltagarna att nämna tre stycken utmaningar med jobbet. Här nedan 

presenteras svaren. 26 deltagare beskrev en eller flera utmaningar. 

• Tidspress/Stress/Tiden räcker inte till 24 

• Tungt/tunga lyft 7 

• Bemöta psykiska problem/psykisk ohälsa/alkoholproblem 5 

• Anpassa sig efter brukarens rutiner och behov/personlig anpassning av vård 5 

• Inte hinna med att sitta ner med vårdtagaren/ta sig tid för varje individ 5 

• Logistik/bilåkande på dåligt väglag/inte tillräckligt många bilar 4 

• Arbetsmiljö/brukarens bostad (ex rökande brukare) 3  

• Bli behandlad dåligt av brukare ex taskiga kommentarer/krävande och elaka brukare 3  

• Ingen upplärning/utbildning 3 

• Rapportering/kommunikationsmedel/alltid behöva rapportera allt 3 

• Släktingar som inte har förståelse för hur lite tid vi har/missnöjda anhöriga 3 

• Hantera/kommunicera med dementa 3 

• Hinna larm/vid larm behöva släppa allt för att åka/cykla/gå till vårdtagaren 2 

• Dålig ledning 1 

• Skapa tillit hos vårdtagare 1 

• Pussla ihop besök när kollega är sjuk 1 

• Begränsning av hjälpmedel 1 

• Många undersköterskors lathet (mycket kaffedrickande) 1 

• Inte kunna gå utanför arbetsbeskrivningen och hjälpa brukare spontant med saker 1 

• Olika vårdtagare varje dag – svårt med uppföljning och kontinuitet 1 

• Bemöta kunderna på ett respektfullt sätt 1 

• Långa avstånd 1 

• Avgöra om någon behöver läkarvård 1 

• Att inte de har samarbete med vårdcentral - försöka hitta kallelser hos dementa 1 

• Brukarens ovilja att gå ut och delta i aktiviteter 1 

• Jobba ensam (fatta beslut själv, saknar arbetskamrater) 1 

En aspekt som en intervjudeltagare gav var att med mycket ny teknik runt de äldre ställs 

plötsligt också krav på hemtjänstarbetares teknikkunskaper. Redan idag behöver de på flera 

håll använda teknik och går mer och mer över till tekniska lösningar. Detta meddelar 

intressenterna kan vara mycket påfrestande för de lite äldre i arbetsgrupperna men tas oftast 

emot med mer glädje av de yngre. Även om man med mer teknik hoppas kunna avlasta 

hemtjänst kan tekniken också medföra nya arbetsuppgifter som till exempel att installera och 

ta hand om enheter som inte fungerar som de ska.  

 

Inställning till teknik 

Flera av arbetarna uttrycker i intervjuerna att teknik absolut kan vara ett bra komplement och 

ge flera fördelar men är samtidigt rädda för att de äldre ska bli mer ensamma, att de äldre inte 

ska få det bra (till exempel uppleva det som en negativ institutionalisering) eller att själva bli 
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ersatta av teknik. En av arbetarna betonar hur viktigt samtalet kring tekniken är. Att man talar 

om för- och nackdelar och att man vet vad som ska göras om tekniken plötsligt inte fungerar. 

Det som betonas särskilt, precis som hos de anhöriga, är att teknik inte kan ersätta den 

mänskliga kontakten eller värdet av mänsklig samvaro. Vidare menar man att som människa 

kan man direkt förstå och lyssna in hur en äldre person mår och ge den extra tid eller vad den 

behöver den dagen, vilket teknik inte kan på samma sätt. Mycket kan lösas med teknik men 

den lilla stunden av medmänsklig kontakt borde inte tas ifrån de äldre.  

 

Personor 

Nedan presenteras de personor som skapats baserat på datamaterialet om hemtjänst. ”Nina” är 

främst baserad på två intervjudeltagare, och ”Margareta” är främst baserad på tre 

intervjudeltagare.  
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4.1.3 Äldre som bor hemma 

Nedan presenteras hur de äldre svarade i enkäten på frågan hur ofta de tar emot hjälp inom 

olika områden, och efter det deras inställning till ny teknik.  
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De äldres hälsotillstånd 

De äldre som deltog i intervjuerna var relativt pigga och friska. Flera uttryckte att de kände att 

de klarat sig bra jämfört med många andra i deras ålder. Några saker som dock gjorde dem 

påminda om deras ålder var ofta minnet, att de lättare glömmer ord till exempel, och 

framförallt sämre rörligheten i kroppen och mindre ork. Flera påtalade att det för dem var 

svårt att tänka sig in i hur det är när man får krämpor, besvär och begränsningar som kräver 

hjälp av andra. Men de kunde ändå svara på frågorna utifrån vad de trodde för framtiden, vad 

de anser nu om de specifika lösningarna och rent allmänt om att vara äldre och om teknik. 

Några funderade över om de kanske skulle vara förutseende och börja installera olika 

hjälpmedel innan de blir ännu äldre och kanske förvirrade. 

 

Att vara äldre förr och nu 

När framtid diskuterades med de äldre var det många av dem som uttryckte oro för hur svårt 

det är idag att få komma till ett äldreboende. Flera av dem har bekanta som tvingas bo hemma 

mot sin egen vilja då de beräknas vara för friska för att prioriteras att få en plats på ett hem. 

Såhär uttrycker sig en av intervjudeltagarna ” Det var ju någon som behövde ramla omkull 17 

gånger innan de överhuvudtaget kunde tänka sig släppa in honom på ett boende så alltså 

äldreomsorgen har ju eh (harkling), den är ju ett ruttet lingon idag jämfört när jag var ung. Då 
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var det ju inga problem. För jag menar, alla mina äldre släktingar de behövde ju bara bli lite 

krassliga och sådär så åkte de ju in på ett åldringshem, det var ju inget problem. Men så är det 

inte idag.”. En annan deltagare är ledsen för att de inte verkar ta hänsyn till det psykiska. En 

äldre dam hon känner som är full av ångest och inte klarar av att vara ensam och som inte vill 

något hellre än att flytta in på ett hem nekas för hon inte har några fysiska besvär. Många är 

både upprörda och själva oroliga inför detta.  

Många jämför också med hur äldre hade det när de själva var unga. Detta gäller även några av 

de anhöriga som intervjuades. Dessa historier handlar oftast om att det var en person som kom 

hem och kunde göra vad som önskades med städning, bak eller bara ta det lugnt och prata. 

Här betonas att detta var redan för äldre som inte var så sjuka eller i behov ännu samt att det 

var samma person som kom varje gång vilket gav en trygghet. Det var en av de äldre som 

menade att han gärna skulle ha en liten robot som kunde fungera på detta sätt och städa och 

laga mat när han sa till den. En fördel för honom med detta var att slippa ha andra människor 

springandes som fick se hans icke-iordninggjorda hem. Samtidigt var just den mänskliga 

kontakten den allra viktigaste för samtliga respondenter. En kontakt som finns där när de äldre 

vill men där möjlighet också finns till privatliv och att stänga dörren om sig för att vara 

ensam.  

 

Rutiner och sysselsättning 

De äldre har ofta någorlunda fasta rutiner med några utbytbara moment. Det kan se ut så att 

personen går upp vid 9-tiden, äter frukost och läser tidningen, läser bok, äter lunch, går på en 

aktivitet, ex vattengympa eller förening, äter kvällsmat, ser nyheterna på TV, kollar om det 

kommit någon mail på datorn och avslutar med att läsa bok. En del är mycket aktiva i diverse 

styrelser och med sommarstugor medan andra är mycket passiva och sitter mest och tittar på 

TV eller vilar hela dagarna. För de som inte längre klarar av några intressen eller inte vill ta 

sig för något verkar intresse för att umgås och prata med nära och kära dock inte försvinna.  

 

De äldre och tekniken 

När det gäller teknikintresse och teknikfientlighet är också det individuellt men det bekräftas 

från flera håll att det generellt är mer intresse bland 70-åringar än 90-åringar vilket inte är så 

konstigt med tanke på såväl åldrandets begränsningar som olika mycket erfarenhet av det 

tekniska. 70-åringar idag har många gånger haft tekniken i arbetslivet och vill gärna hänga 

med på sociala medier och liknande för att ”hänga med i tiden” och hålla kontakt med 

barnbarn bland annat. En informant berättade att hon provat på ”Skype” men tyckte det var 

svårt och menade att ” tycker man det är jobbigt så bryr man sig inte om det”.  

Det hjälpmedel som flera de äldre verkar känna till och se som det första steget är så kallat 

trygghetslarm som är en knapp som man har runt halsen eller på armen som en 

armbandsklocka. En av deltagarna hade detta redan, några menade att det skulle vara bra och 

några att det skulle vara bra om ett tag, som ett första steg. Det innebär en trygghet för både 

dem och deras anhöriga och verkar inte upplevas allt för jobbigt att gå med på att ha även om 

det tar emot lite för de flesta av dem. En av deltagarna hade fått detta visat av en kusin och 

någon annan av en bekant på seniorcentret. Det verkar vara mycket betydelsefullt för de äldre 
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att höra andra äldre berätta om hjälpmedel och stödtjänster av olika slag, hur det fungerar och 

dess fördelar.   

En viktig sak som en hemtjänstarbetande tog upp var att det tekniska kan vara en dålig idé för 

de äldre som lider av olika sorters vanföreställningar (kanske då särskilt paranoia), 

hallucinationer och de som är misstänksamma mot övervakning och rädda för strålning. I de 

fallen skulle det kunna bli obehagligt på olika sätt för personen att ha några tekniska 

hjälpmedel på sig eller runt sig.  

Även om många av de äldre har både dator och mobil så använder de dessa med begränsning. 

De flesta anhöriga menar att deras äldre anhöriga bäst skulle klara av fysiska, tydliga, knappar 

som eventuell interaktion med tekniken. I andra hand någon form av fjärrkontroll. Några äldre 

är så nedsatta i olika förmågor att ingen teknisk interaktion skulle fungera.  

 

Det sociala 

Flera av intervjudeltagarna, de som var änkor och frånskilda påtalade att de inte ville vara 

ensamma och att de blev det om de inte tog sig ut. Flera av deltagarna betonar att det sociala 

är otroligt viktigt för dem. En man berättade att han ofta inte pratar med någon på flera dagar 

och märker att hans röst blir dålig och pipig. För att inte vara själva går de till stan för att möta 

folk eller går till det seniorcenter som var ett av de ställen jag rekryterade dem från till denna 

studie. Men centret har inte alltid öppet. Just för att de känner sig ensamma och inte vill vara 

ensamma så mycket som de är det vill de också komma in på äldreboenden i framtiden då de 

har möjlighet att träffa andra människor när de själva vill. En man som upplevde sig ensam 

efter skilsmässa ville dock inte ha främmande människor som kom in och städade och lagade 

mat utan hade då föredragit en robot att kunna säga åt att utföra olika saker i hemmet. Flera 

hoppas att framtidens äldrevård ska innebära att hemtjänstpersonal har mer tid att sitta ner och 

inte vara så stressade, samt att de är rätt utbildade.  

När det gäller kontakt med familj och vänner verkar det vanligt med någon kontakt varje 

vecka men kanske inte varje dag. Telefonkontakt verkar vara det vanligaste kontaktsättet med 

närmaste familjen medan barnbarn oftare sms:ar, skriver över sociala medier eller träffas 

någon gång ibland, då ofta i samband med högtidsdagar så att hela familjen eller släkten 

träffas samtidigt. Vänner ringer de till eller träffar. Flera berättar om vänner som hållit genom 

mer än halva sekel och de verkar vara de roligaste träffarna när det gäller det sociala utanför 

familjen, även om det också uppskattas att hitta nya vänner om man skulle göra det. Flera 

uppger att det kan vara svårt att hitta nya riktigt bra vänner vid hög ålder. De äldsta 

intervjudeltagarna uppger sorg över att vänner och släkt inte längre finns kvar. Vidare är det 

flera av intressenterna som menar att grannar är viktiga och har bra kontakt med dessa. 

Allmänt när det gäller just kontakt av olika slag, så är att få kontakt med någon snabbt när det 

behövs något flera intressenter menar är en av de mest betydelsefulla sakerna teknik skulle 

kunna hjälpa till med. Vidare blev det påtalat att just det att behöva hjälp med olika saker kan 

ge tillfälle att träffa familj och vänner om de kommer och hjälper en med saker. Det blir alltså 

en anledning för att träffas. Teknik skulle då kunna göra att de inte behöver komma och hjälpa 

till och alltså leda till mindre mänsklig kontakt. 
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Ovilja att vara gammal 

Många av de äldre vill inte känna sig gamla. Det är väldigt känsligt för vissa och kan också 

innebära att man inte vill använda saker som förknippas med ålderdom. Till exempel sa en 

man att han skulle behöva rollator men att han är för fåfäng för att ha det. En annan 

respondent menade att när man hör om hjälpmedel så tycker man att det låter jättebra för 

andra men det är en annan sak när det kommer till att man själv ska få det. Det blir också 

tydligt när de i intervjun ombads kommentera på vilka lösningar de tycker låter bra. En 

motivering varför något kan vara bra låter ofta ”ja men det är ju bra för alla, inte bara äldre”. 

Andra tycker det är jobbigt att ens tala om några lösningar.  

I anhörigintervjuer svarade de anhöriga ofta att ”det beror på vad det är” angående om deras 

äldre anhöriga är positiva till ny teknik. Även om personen i fråga har svårt att ta emot hjälp 

och inte vill känna sig som en gammal person kan en teknisk pryl vara så pass ”fräck” (en 

anhörigs formulering) att den äldre vill ha den ändå, så länge den upplevs meningsfull och 

inte inkräktar för mycket på integriteten. Mannen som inte ville ha rollator sade också att den 

i så fall skulle ha fartränder och jet-motor.  

Det är väldigt stor skillnad på hur det fungerar att tala med de äldre om framtiden. Vissa 

avbryter mitt i frågan för att de inte ens vill röra vid ämnet att åldras och allt vad det kan 

innebära medan andra redan ställt sig i kö till särskilda bostäder och är väldigt medvetna om 

vad som kan komma. På liknande sätt verkar det skilja i hur mycket och ofta de tänker på sitt 

åldrande och framtiden. Vissa säger att de tänker på det så gott som varje dag medan andra 

inte vill tänka på det alls. Även villighet att ta emot hjälp skiljer sig mycket mellan olika 

individer.  

 

Röster om framtidens teknik 

Många äldre upplever dock framtidens teknik som skrämmande och att det går väldigt fort 

framåt i den tekniska utvecklingen. En av informanterna menar att det redan gått till överdrift 

och tar exempel om att han sett föräldrar gå med barnvagn och vara mer intresserad av 

telefonen än barnet i vagnen, att vi ägnar för mycket tid åt tekniken och för lite åt varandra. 

Några informanter betonar vikten att varje individ får ta ställning till tekniken då man till 

exempel har olika gränser när det gäller integritet och att varje enskild lösning får bedömas 

för sig och tas ställning till. Flera säger att de är rädda att det ska ta bort det personliga och det 

mänskliga samröret, en att hon är rädd att bli lurad eller utnyttjad som äldre, en annan att bli 

lurad att köpa teknik som bara egentligen inte löser några problem, en att han ser det som en 

fara om det går för fort och man inte har kontroll över det, och några att de är rädda att inte 

klara av tekniken. Andra ser det som ”ett måste” och är också glada över den hjälp det kan ge.  

 

Personor 

Nedan presenteras de personor som skapats baserat på datamaterialet om äldre. ”Catarina” är 

främst baserad på tre intervjudeltagare, ”Viola” är främst baserad på två intervjudeltagare och 

”Hans” är främst baserad på sex intervjudeltagare.  
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4.2 Lösningar 

Här presenteras de olika lösningar som föreslagits för de olika grupperna, tillsammans med 

den skattning som gjordes för varje lösning, av varje grupp i enkäterna. Varje lösning kommer 

också att diskuteras kort med tanke på de behov och begränsningar som framkommit i den 

tidigare delen av resultatet.  

 

4.2.1 Dörrlarm 

De äldre och anhöriga fick ta ställning till om de ville ha en varning då de lämnat huset och 

exempelvis glömt spisen på. Vilket de - som kan ses nedan - var ganska positiva till.  

I intervjuerna kom det fram från en äldre att han hade en modern spis där det inte går att 

glömma platta men att han tror det är bra för de som har sådana spisar som inte själva slår av 

sig. En äldre dam berättade i sin intervju att hon innan hon lämnar hemmet alltid går till 

spisen och talar högt till sig själv: ” Nu [hennes eget namn] har du stängt spisen.”. En annan 

äldre kommenterade att ”det är väl bra för alla, även de som inte är äldre”. Anhöriga menar 

också, som kan ses nedan, att det är en ganska bra idé. 

I enkäten för anhöriga ställdes frågan vilka lösningar de själva skulle kunna tänka sig när de 

kommer i samma situation som de äldre. Av 49 svaranden på denna fråga svarade 37 av dessa 

att de skulle tycka dörrlarm exempelvis glömt spisen på var intressant. 

Hemtjänst fick istället ta ställning till dörrlarm som går till dem om en äldre lämnar sitt hus 

(alltså inte kopplat till någon brandfara utan snarare om den äldre är förvirrad och kan gå vilse 

eller gå ut utan kläder). Detta ansåg de som kan ses nedan kanske vara intressant. I intervjuer 

framkom att detta kunde vara mycket användbart. Även larm om en äldre har gått upp från sin 

säng kan i vissa fall vara användbart menar några hemtjänstarbetare.  
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4.2.2 GPS-sändare 

Denna lösning innebär att den äldre bär en GPS-sändare för att hemtjänst ska kunna se var 

personen befinner sig eller få larm om personen befinner sig utanför ett bestämt område. Detta 

hade förstås också fungerat för anhöriga men kom tyvärr inte med i enkäten för dem. 

Biståndshandläggaren som tidigare jobbat som vårdbiträde i hemtjänsten och som 

intervjuades menade att hon möter många anhöriga som är oroliga för att deras äldre ska ta fel 

väg eller gå ut på natten, varför hon trodde att denna lösning skulle vara mycket bra för dem. 

Det skulle då räcka med att en varning ges om personen befinner sig utanför ett bestämt och 

för personen känt område.  

Hemtjänst svarar mest frekvent att det kanske är intressant (se nedan) medan äldre har mer 

blandade åsikter. I intervjuer med de äldre framkommer att flera tycker det är en mycket bra 

idé om de blir virriga, här är det särskilt två som tycker det är bra och anledningen är att de 

tycker om att plocka svamp och bär i skogen och tycker då att det vore bra. Andra är mycket 

skeptiska då det kan inkräkta på privatlivet lite väl mycket, eller att behöva gå runt med något 

på sig verkar jobbigt. En äldre menar att han bara rör sig i områden där han räknar med att 

någon vänlig person skulle hjälpa honom till rätta om de såg att han verkade bortkommen.  
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4.2.3 Nattillsyn genom kamera 

Denna lösning innebär att de som har nattlig tillsyn istället får tillsynen genom en kamera på 

väggen. Det vill säga att det istället för att det kommer en hemtjänstarbetare och kanske 

väcker den äldre på natten finns en kamera som vänds ut genom vilken hemtjänsten kan titta 

till personen istället och komma dit om det ser ut att behövas. Detta var en av de saker som 

många reagerade starkt på. För många är det en mycket obehaglig tanke att bli observerad 

genom en kamera och på gränsen till integritetskränkande. Andra tycker att det inte alls vore 

några bekymmer. En äldre menar att det vore bra att få pröva en tid för att se hur det känns. 

Även bland de hemtjänstarbetande råder delade meningar. De menar att det vore en vinst tids- 

och resursmässigt att slippa åka ut flera gånger på en natt till personer som ibland kan bo 

många mil bort. Samtidigt vill de inte att de äldre ska förlora tryggheten i att en människa 

kommer och ser till dem. En annan aspekt som lyfts är makar som kanske också störs i sin 

nattsömn när det går in folk på natten. Tyvärr var inte heller denna lösning med i 

anhörigenkäten men hur de andra svarade kan ses nedan. 
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4.2.4 Rörelse-/falldetektorer 

Denna lösning innebär att sensorer (på kroppen eller i hemmet) automatiskt skickar 

meddelande till anhöriga och/eller hemtjänst om den äldre personen antas vara avsvimmad i 

hemmet eller bara ramlat men oförmögen att ta sig upp eller larma själv. Denna lösning var 

mycket populär hos alla grupperna då den ger trygghet och inte verkar vara 

integritetskränkande. För några anhöriga var det något de inte ville ha om larmet endast gick 

till dem då de kanske ändå inte kan hjälpa till just då och känner att det blir en extra börda. Att 

det istället går till hemtjänst så att någon kan komma och hjälpa till direkt verkar alla tycka 

om. Men flera anhöriga vill också själva veta så snart det hänt något. Som kan ses nedan är 

det bara en av de anhöriga som svarade på enkäten som inte alls är intresserad av den här 

lösningen.  

Av 49 anhöriga svarade 47 att de skulle tycka rörelse-/falldetektorer var intressant när de 

själva blir gamla. 

I intervjuer med hemtjänst framkommer att det många gånger är svårt att veta vilket larm som 

ska prioriteras när det kommer in flera larm (äldre har tryckt på sin larmknapp). Det kan vara 

att en har ramlat och en annan inte når fjärrkontrollen. Därför uppskattas denna lösning då den 
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ger en indikation på att en olycka inträffat vilket gör att de kan prioritera det larmet. 

Larmknappar (trygghetslarm) verkar vara mycket använt och uppskattat hjälpmedel som 

fungerar som en stor trygghet för anhöriga och de äldre själva. Dock är det inte alltid som de 

äldre vid ett fall klarar att själva trycka på knappen. Det kan handla om att de svimmat av, fått 

en stroke eller liknande eller att de är så förvirrade att de inte kommer ihåg att de ska trycka 

på knappen. I de fallen skulle denna lösning vara räddningen. 
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4.2.5 Sensorer för hälsostatus 

Denna lösning, som innebär att ha på sig sensorer som skickar hälsostatusrapporter till 

anhöriga eller omsorgs/vårdpersonal, var inte lika populär. Den tillsammans med 

kameraövervakning är de lösningar som intervjudeltagare reagerat mest negativt mot. Här är 

det särskilt de äldre som protesterar. I intervjuer kommer det fram att flera upplever det som 

mycket olustigt om de skulle gå runt med sådana sensorer. Det blir en påminnelse om vad 

som kan hända vilket tros leda till att man går och oroar sig för det istället för att leva. Andra 

menar att det är obehagligt med teknik så nära inpå kroppen, att de känner sig som någon 

slags robot eller att det pekar mot en framtid de inte vill vara med om. Flera äldre menar dock 

att det kanske skulle vara bra för de som redan varit drabbade av exempelvis stroke eller 

hjärtattack och där det finns en förhöjd risk att drabbas igen samtidigt menade en av 

deltagarna att det ändå måste få finnas något naturligt slut också. En annan äldre menar att 

man borde få vara på en plats där man får ordentlig vård om man är så pass dålig att detta 

skulle vara aktuellt.  

Av 49 anhöriga svarade 19 att de skulle tycka sensorer för hälsostatus var intressant när de 

själva blir gamla. 
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4.2.6 Medicinpåminnelse 

Den här lösningen innebär att den äldre får en påminnelse om han eller hon glömt att ta sin 

medicin. Detta skulle exempelvis kunna lösas genom att medicinen ligger i en uppkopplad 

medicindosa som märker om den har öppnats/gett ut medicin då den ska enligt ordination. Här 

var det lite blandade åsikter men många positiva. De som var negativa menade bland annat att 
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det borde hemtjänst hjälpa till med, att de inte glömmer sådant eller att om man glömmer 

sådant borde man få mer hjälp än så.  

Av 49 anhöriga svarade 41 att de skulle tycka medicinpåminnelser var intressant när de själva 

blir gamla. 
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4.2.7 Hygienpåminnelse 

Att få påminnelser om hygien, med hjälp av sensorteknik eller enligt ett visst tidsintervall, var 

för många äldre en känslig sak att tala om. Många bemötte det med skratt eller sade något 

avvisande som exempelvis att ”ja är man så borta borde man ha mer hjälp än så. 

När denna lösning diskuterades med en anhörig till en äldre som inte längre kan sköta 

hygienen själv tyckte den anhörige dock att det vore jättebra med sensor om när håret senast 

var tvättat exempelvis och efterfrågar också lösningar för avföring och urinering såsom en 

sensor att ha i byxan för äldre som lider av inkontinens eller avföringsproblem. Om den äldre 

inte märker eller kan kommunicera att det skett ett missöde kan denne om det inte upptäcks av 

personal få ligga med detta i flera timmar vilket i sin tur kan skapa obehag och hudirritation. 

Anhöriga svarade dock i enkäten att de inte tyckte denna lösning var så intressant. Detta 

skulle kunna bero på att de inte har kommit i kontakt med den problematik detta kan innebära. 

Men kan också ha med att det berör integritet och värdighet på ett sätt som de andra 

lösningarna inte gör. 

En av de yngre äldre som intervjuades och som på grund av engagemang i en 

pensionärsförening besöker många äldre menade att många äldres luktsinnen försämras så att 

de själva inte känner om de sprider otrevliga lukter omkring sig vilket kan påverka det sociala 

negativt och tyckte också att det var en mycket bra lösning. Några andra äldre tyckte också 

det lät som en bra idé om de skulle vara i behov av det. Den förre poängterar dock också det 

moraliskt svåra i den här sortens lösningar. Det kan vara svårt att ens tala om hygien, vilket 

också bekräftats i och med denna studie.   

Av 49 anhöriga svarade 9 att de skulle tycka hygienpåminnelser var intressant när de själva 

blir gamla. 
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4.2.8 Automatiska mat- och medicinbeställningar 

Denna lösning innebär att tekniken skulle kunna hålla koll på förråden av mat och medicin 

och ”på egen hand” beställa mer av det som behövs. Många av intervjudeltagarna är positiva 

till detta. Några är dock oroliga att det skulle bli ”sjukhusmat” man fick äta. Angående 

medicinbeställning fanns en kommentar om att det inte riktigt är så lätt då personen behöver 

olika mycket medicin (värktabletter) och att lösningar som Apodos inte var så bra för att det 

kommer färdigpackad mängd. Och också så sattes medicin väldigt ofta ut och in för att provas 

så hon såg då att det kunde var problematiskt. Apodossystemet är annars mycket uppskattat 

där alla olika tabletter kommer inpackade i små påsar på en lång remsa så att man tar loss en 

påse från remsan vid en viss tidpunkt och så ligger alla tabletter man behöver där i. En annan 

teknisk lösning som det finns idéer om är en medicinbox som läkaren kan ”släppa ut” 

mediciner ifrån, detta utifrån god kontakt med patienten via videosamtal och liknande. Detta 

att kunna ha tätare kontakt med vården på distans är något som också kommer upp i flera 

intervjuer som en förväntan på framtiden.  

Av 49 anhöriga svarade 37 att de skulle tycka automatiska mat- och medicinbeställningar var 

intressant när de själva blir gamla. 
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4.2.9 Stöd för läkarbesöksbokning 

Denna lösning hade flera intervjudeltagare svårt att förstå vad det skulle vara bra för men 

några trodde att det skulle vara till stor hjälp med enklare sätt för att boka läkarbesök. En av 

de äldre informanterna som är engagerad i äldrefrågor berättade att flera äldre drar sig för att 

ringa när det innebär att man måste knappa in olika saker eller välja olika knappar för olika 

alternativ. De är oroliga för att göra fel eller inte uppfatta vad rösten i telefonen säger. Därför 

finns redan idag åtminstone på ett ställe möjlighet för äldre att ringa till ett annat nummer och 

få prata med en person och därigenom boka läkarbesök. Denna lösning finns också idag för 

många vårdmottagningar med hjälp av 1177s e-tjänster vilket några äldre uppmärksammade 

och sa sig försöka hjälpa andra äldre att också upptäcka.  

För de äldre som har svårt för att boka ett besök som man gör idag med inknappningar på 

telefonen skulle alltså en sådan här lösning vara bra. Detta, som kan ses nedan, var både 

anhöriga och hemtjänst överens om medan äldre är mer skeptiska. Som sagt hade de svårt att 

förstå hur något sådant skulle göras. Vidare var det en äldre informant som meddelande att 

hon ringer till en läkare hon känner när det är något och menade sig därför inte behöva. En 

annan äldre informant menade att hon absolut inte ville ha detta då det blir mer teknik och 

mindre mänsklig kontakt. När man knappat in det som behövs får man till slut som oftast ändå 

prata med en människa vilket hon menade inte borde tas bort. Flera av de äldre 

intervjudeltagarna menade dock att det nog kunde vara bra. 

Av 49 anhöriga svarade 31 att de skulle tycka stöd för läkarbesöksbokning var intressant när 

de själva blir gamla. 
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4.2.10 Videobaserad social interaktion med vänner och släkt 

Många tycker denna lösning låter rolig och givande. Andra tycker det är jobbigt att se sig 

själv, jobbigt att visa sig själv eller svårt att hålla surfplattan rätt så att de ser och dem de talar 

med ser rätt sak. Det kan också vara tråkigt eller skapa funderingar om den ena parten inte vill 

vara med på video. En del tycker att man tröttnar och hellre hälsar på varandra i 

verkligenheten och några poängterar att det inte är samma sak som att träffas. Andra ser 

fördelar när man har släkt och vänner som bor långt bort eller det roliga i att få visa varandra 

saker eller fördelar i att kunna se om den äldre förändrats på något sätt.  

De flesta äldre verkar känna till applikationen/datorprogrammet Skype och många har provat. 

För de som är riktigt gamla kan det ofta vara för avancerat att använda Skype och liknande 

program så om det skulle kunna vara enkelt att bara starta ett videosamtal genom att trycka på 

en knapp på väggen vid en skärm där knapparna är bilder på personer eller namn på personer 

skulle göra att det blev tillgängligt för fler.  

Av 49 anhöriga svarade 24 att de skulle tycka videobaserad social interaktion med vänner och 

släkt var intressant när de själva blir gamla. 
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4.2.11 Uppdateringar om den äldre till anhöriga 

Denna lösning diskuterades under intervjun för sig och var en textfråga i enkäterna.  
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När anhöriga i enkäten fick rangordna vem de helst skulle vilja ta emot uppdateringar om den 

äldre ifrån var det överlägsna svaret den äldre själv sedan blev ordningen som följer när allas 

rankningar gjordes om till poäng: 

1. Äldre 

2. Andra anhöriga 

3. Teknik/automatiska meddelanden  

4. Hemtjänst 

 

Vidare frågades i enkäten för anhöriga om när de ville ta emot uppdateringar från sina 

äldre anhöriga. Resultatet blev som kan ses i diagrammet nedan.  

 

 

När de äldre i enkäten ställdes frågan om de skulle önska att deras anhöriga kunde bli mer 

involverade i deras liv när de blir äldre, till exempel genom att få meddelanden om att något 

inte står rätt till vid fallolyckor sade så gott som alla ja. Någon sade ”inte ännu”, några att de 

har det bra som det är i dagsläget med kontakt, en sa ja och lade till att det vore en ytterligare 

trygghetsfaktor, någon svarade ”absolut” och någon att ”kanske inte anhöriga i första hand”.   

När denna fråga togs upp i intervjuerna kom det fram lite fler nyanser i svaren. Flera av de 

äldre säger att de absolut inte vill ligga sina närmaste till last. Andra ser det mera som att det 

är så det är att deras barn kommer hjälpa dem om och när det behövs. Även åt andra hållet är 

det helt skilda svar. Några vill inte att deras närmaste ska veta så mycket om vad de gör, hur 

de mår och så vidare. För någon handlar det om vissa frågor som denne hellre tar med någon 

utomstående. Andra menar att när det gäller de egna barnen får de gå hur nära de vill, det 

finns ingen gräns. Här är några citat kring anhörigas involvering för att illustrera hur 

tankegångarna kan gå hos de äldre (observera att detta urval är lite mer skeptiska än vad de 

flesta andra var):  
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”Alltså det är ju en gräns och det är ju en personlig gräns vi har alla. Alla är liksom hur långt 

och hur nära inpå ska man släppa, eh, släkt och vänner, så att det där kan vara lite knepigt. 

Vissa frågor vill man överhuvudtaget inte kanske informera dem om. då har man hellre en 

utomstående någon professionell eller en vän som man kan ventilera sådan här saker med. Så 

jag tycker det är svårt att svara rent generellt på det där. Det beror på frågan som art 

egentligen och vilken relation man nu har till sina släktingar och ja barn sånt där så att det där 

får man nog ta lite mer personlig hänsyn och liksom försöka att klura ut var gränsen går 

någonstans.” 

”De säger nog ifrån kanske om de själva tycker att de känner att de är för mycket inpå. Även 

om det är anhöriga så vill man ju ändå inte vara för påträngande. Men det är klart de egna 

barnen de får ju vara hur påträngande de vill.” 

”Ja alltså när de riskmomenten dyker upp ja. att det. alltså idag lever vi ju i ett samhälle som 

är skilt från förr va. (…) Familjerna bodde i samma socken eller grannsocken så de bodde 

väldigt nära. Naturligt. Idag är det ju inte så. Man kan inte kräva det av sina barn så då 

hamnar man i en beroendesituation på ett annat sätt. ” 

” Men inte skulle jag vilja gå omkring med någon apparat som talar om precis var jag befinner 

mig och hurdan jag.. Jag vill ju leva mitt liv och det har ju fungerat i alla tider tycker jag, att 

de anhöriga får reda på om det händer någonting. Nej det har jag svårt att tänka mig och gå 

omkring och bli registrerad på något sätt. ” 

”måste överlåta åt den som har behovet själv att avgöra om de vill ha det så tror jag att det är 

ett alldeles utmärkt hjälpmedel. Men det är ingenting som man ska pådyvla någon, utan det är 

någonting som man skulle kunna få välja alltså” 
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4.3 En designlösning 

Här besvaras den sista frågeställningen om hur en designlösning för de tre grupperna kan se ut 

och fungera utifrån svaren på de tidigare frågeställningarna. Detta är en designlösning på så 

sätt att den är tänkt att vara ett och samma system med inbördes datadelning och ihop-

koppling men med olika enheter och funktioner för de olika målgrupperna. Det är tre 

scenarion med tre olika perspektiv(målgrupperna); anhörig, hemtjänstarbetande och äldre. 

Grupperna representeras av personorna Christina, Nina och Hans (se avsnittet ”Grupper” i 

detta kapitel för mer information om dessa).  

 

4.3.1 Scenario 1: ”Anhörighjälpen”  

Christinas pappa Birger är över 80 år och behöver ibland hjälp med saker i hemmet. Han är 

lite snurrig och kan också ramla då hans ben ibland viker sig under honom. Christina har 

därför varit orolig för sin pappa då han bor själv i en villa. Nu när hon börjat med en digital 

tjänst för anhöriga till äldre som kallas ”anhörighjälpen” känner hon sig tryggare och mer i 

kontroll. Denna tjänst är en applikation i hennes mobil och surfplatta där hon kan samla all 

information kring hennes pappa. Där finns alla kontakter som är involverade i hennes pappas 

situation och som på olika sätt är bra att ringa eller skriva till. Hon kan enkelt dela 

information med dessa via tjänsten. Här finns också väldigt mycket bra information samlad 

för just anhöriga till äldre. Hur man ska gå till väga i olika situationer, vart man kan vända sig 

med olika frågor, hjälpmedel som finns, samt stöd och uppmuntran. I applikationen kan 

Christina välja att följa vad som händer med hennes pappa, vilka insatser som görs, vilka 

hjälpmedel han beviljas, vad som är planerat, medicinlista, kallelser och patientjournal. 

Systemet kan upptäcka om pappan beter sig annorlunda i hemmet, exempelvis om han antas 

ha ramlat och meddelar såväl Christina som hemtjänstpersonal som kan komma till 

undsättning vilket Christina då får veta. Hon får också veta om Birger gått utanför ett känt 

område som de på förhand bestämt att han ska hålla sig inom för att inte gå vilse. Vilka delar 

hon får se har hennes pappa fått välja och gett sitt godkännande till. Genom applikationen kan 

Christina också kommunicera med sin pappa på flera sätt och kontrollera viss utrustning i 

hans hem.  

 

4.3.2 Scenario 2: ”Hemtjänsthjälpen” 

I Ninas jobb har hon fått stor hjälp av ett system som benämns som ”hemtjänsthjälpen”. Det 

är en applikation hon kan ha med sig på telefonen eller på en mindre surfplatta där hon kan 

föra anteckningar och kryssa i vilka insatser och vad som händer med vårdtagarna hon träffar. 

Genom hemtjänsthjälpen kan hon också ha en bra och smidig dialog med de anhöriga. 

Applikationen hjälper henne också ha bättre koll på de äldre hon besöker även när hon inte är 

på plats. Hon får direkt meddelande om personen verkar vara avsvimmad eller trillat på golvet 

av annan anledning. Hon får också meddelanden om medicin inte tagits, för vissa vårdtagare 

om de lämnat sitt hem och nattetid kan hon också genomföra digitala tillsyner för de 

vårdtagare som valt att ha en kamera på väggen istället för ”vanliga” tillsyner just på natten. 

Eftersom flera av de äldre hon besöker nu har del i detta smarta system kan vissa av de saker 

hon tidigare behövde hjälpa dem med som att gå igenom mat- och medicinförråd och leta upp 
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papperskallelser till vårdbesök nu istället bytas ut som att sitta ner med den äldre, prata och 

lyssna, och bara ha det trevligt utan att vara lika stressad som förut.  

 

4.3.3 Scenario 3: ”Seniorhjälpen” 

Hans drabbades för några månader sedan av en mindre stroke och har därför fått behov av 

hjälp på en rad områden. Bland annat har han efter sin värsta sjukdomsperiod tappat mycket 

av sin rörlighet i den högra halvan av kroppen och har försvagat minne. Eftersom han är 

positiv till ny teknik har han nu tackat ja till ”seniorhjälpen” som är ett system som hjälper 

honom med olika saker. Flera av komponenterna i systemet är automatiserade så Hans vet om 

att de finns men interagerar inte själv med de delarna. Det gränssnitt han har sitter på en vägg 

i hans hem. Det är både en skärm och en panel med stora och tydliga knappar för att till 

exempel snabbt komma i kontakt med någon av hans anhöriga. Han kan ringa vanliga samtal, 

ringa med video eller skriva statusuppdateringar till de anhöriga som har tjänsten och skicka 

mail på ett enkelt sätt. Skrivandet sköts via röst, digital penna eller tangentbordet som ligger 

under skärmen på ett skrivbord. På skärmen får han veta vilket datum det är, klockslag, tid på 

dygnet och dagens schema. Härifrån ges också påminnelser av olika slag. Hans har valt att få 

påminnelser om läkarbesökstider och att ta medicin. Han kan också följa hemtjänsten när de 

är på väg från den de hälsar på innan Hans så han har lite kontroll över det också. Texten är 

stor och har hög kontrast mot bakgrunden och läses upp om man trycker på skärmen. 

Eftersom Hans fortfarande är i ganska mentalt frisk har han några tillvalstjänster som innebär 

att han bland annat kan bestämma vilken mat han önskar ha hemma vilket systemet sedan ser 

till att han har (sköter beställning av mat när den tar slut så att en kasse med ny mat levereras 

till dörren). Han kan även boka läkarbesök och styra lamporna i hemmet. Integrerat i systemet 

är också automatisk falldetektion som meddelar hemtjänst och anhörig om Hans ligger stilla 

på golvet eller på annat sätt visar onormalt beteende såsom inaktivitet under en lång tid.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. Därefter ges några förslag till framtida 

forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoderna som användes för datainsamling var enkät och intervju. Enkäter är enligt Goodwin 

(2009) ett bra sätt för att samla in deskriptiv data om en målgrupp, såsom demografi eller 

attityder. Enkäterna användes därför för att samla in information om respektive grupp och 

deras åsikter om olika tekniska lösningar, samt som rekrytering till intervjuer.  

De sätt som enkäterna spreds var som beskrivits i metodkapitlet via internetforum, sociala 

medier och e-post, och för hemtjänst och äldre även utdelning av pappersenkäter. Detta 

fungerade mycket bra. Tyvärr var det ganska många som påbörjade att fylla i en enkät 

(digitalt) men avslutade, kanske för att de ansåg det vara för besvärligt eller att de inte trodde 

deras situation passade in. Det var en återkommande osäkerhet om den äldre de hade som 

anhörig var tillräckligt ”dålig” eller ”pigg” för att vara passande för studien. Vid de tillfällen 

någon frågade detta klargjordes detta mycket tydligt att det inte finns någon gräns åt något 

håll så länge det gäller en äldre person som fortfarande bor hemma. Tyvärr kan det ha funnits 

flera som inte frågade om detta, utan bara antog att de inte passade för studien. Detta kunde 

varit tydligare i introduktionstexten. Introduktionstexten valdes dock att hållas kort för att 

hålla informationsmängden så låg som möjligt för deltagarna. Enkäten gjordes också kort och 

koncis som möjligt för att få desto fler som skulle orka och ha tid för att fylla i den. Flera 

frågor hade kunnat ställas men hade då antagligen blivit på bekostnad av antalet svaranden.  

Från början var tanken att de lösningar som presenterades skulle vara anpassade och därför 

olika för de olika grupperna. Men det blev uppenbart att de lösningar som fanns kunde vara 

till nytta för alla parter på olika sätt. I denna process av att välja vilka lösningar som skulle 

presenteras för varje grupp där enkäten för anhöriga gjordes först och sedan hemtjänst och sist 

enkäten för de äldre blev de flesta lösningar samma men två stycken var inte med i den första 

enkäten. Dessa var GPS-sändare och kameratillsyn. Båda dessa skulle dock kunna vara av 

intresse för anhöriga varför det kan ses som ett misstag att inte också denna grupp fick ta 

ställning till dessa lösningar. I intervjuerna kom ändå några saker fram angående anhöriga och 

dessa lösningar. I hemtjänstintervjuerna kom det fram att anhöriga ofta är oroliga för att de 

äldre ska irra bort sig eller gå ut på natten och menar vidare att anhöriga skulle känna sig 

trygga av att få veta var de äldre befann sig och/eller hellre bli varnade om de äldre har gått 

utanför ett känt område. Det framkom också att anhöriga makar till de äldre ofta blir väckta 

och störda av tillsyner på natten och därför också skulle kunna hjälpas av kameratillsyn. Men 

i några av intervjuerna med de anhöriga diskuterades kameraövervakning allmänt och de 

flesta av dem reagerade starkt mot detta på grund av den inskränkning av integritet som detta 

kan tyckas betyda.  
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Intervjuerna fördes över telefon och var semistrukturerade. Totalt blev det fem intervjuer med 

anhöriga, fem med hemtjänstarbetare eller före detta hemtjänstarbetare, och elva med äldre. 

Att intervjuerna var semistrukturerade innebar att deltagarna styrde mycket över hur 

intervjuerna blev. För de äldre innebar denna frihet tillsammans med de äldres olika 

personligheter att intervjuerna skiljde väldigt mycket i längd och i var fokus låg. Några av de 

äldre berättade stora delar av sin livshistoria på frågan om vem de var medan de inte alls ville 

prata om framtiden eller vilja lösningar som var bra eller dåliga. Detta ansågs inte vara något 

större problem utan snarare som ett viktigt resultat. Det är otroligt känsligt för vissa äldre att 

tala om ålderdom och vad framtiden skulle kunna bringa. Genom enkäterna gavs ju också svar 

på hur de äldre ansåg de olika lösningarna vara så det var inte en nödvändighet för dem att 

uppge om de inte kände för det. Därför lades inte heller någon större vikt vid att gå igenom 

varje lösning med de anhöriga och hemtjänst utan samtalet utgick utifrån vad dessa två 

grupper själva hade för idéer och tankar om vad de bästa lösningarna skulle vara.   

Urvalet för vilka deltagare som deltog var tämligen skevt där tjejer i 20-årsåldern var 

dominerande i gruppen anhöriga och tjejer/kvinnor var dominerande bland anhöriga och 

hemtjänstarbetande. Detta tros bero på den vänkrets som de sociala medierna innehöll samt 

för hemtjänst den fördelning som råder inom yrket. Studier visar dock på att kvinnor i högre 

utsträckning deltar i undersökningar (Curtin, Presser, & Singer, 2000).Vidare är de anhöriga i 

undersökningen framförallt barnbarn. Barnbarn oftast inte rollen som närmaste 

anhörig/närstående, utan det är oftast barn och makar till den äldre som har den rollen. För 

studiens syfte hade det varit önskvärt om en större andel av de deltagande anhöriga var makar 

och barn.  

När det gäller de äldre förelåg en skevhet i urvalet i att de äldre som deltog alla var mycket 

aktiva. De flesta av dem påträffades och rekryterades på seniorcentret som är ett ställe dit 

äldre kan gå för att lyssna på föredrag, umgås eller gå hjälp i det tekniska. Några rekryterades 

genom mail till pensionärsföreningar. Äldre som mest sitter hemma var antagligen mycket 

underrepresenterade. Detta kom också fram i intervjuerna där de äldre talade om att de gärna 

gick på föreläsningar, kulturevenemang, träffade vänner och flera var aktiva i olika styrelser 

och föreningar. Hur stor påverkan på resultatet detta gjorde är svårt att säga. De äldre som de 

anhöriga och hemtjänst berättade om var dock oftare hemmavarande passiva äldre vilket 

också bidrog lite till beskrivningarna av de äldre och alltså balanserade bort skevheten till viss 

del. De som valde att vara med i intervju utgjorde ett relativt bra stickprov av de som deltog i 

enkäterna med varierande demografi, och skilda åsikter. Dock var även här en klar majoritet 

kvinnor (16/21). I grupperna hemtjänst och anhöriga var majoriteten redan i enkäten som 

tidigare nämnts kvinnor vilket kan bero på det faktum att kvinnor är mer villiga att ställa upp 

på undersökningar tillsammans med den höga andel kvinnor som arbetar inom hemtjänst. För 

de äldre var fördelningen bättre mellan könen, sex kvinnor och fem män för intervjuerna. 

I enkäterna fick deltagarna ta ställning till en rad lösningar som tidigare presenterats. Att det 

var en rad olika lösningar som presenterades för dem hjälpte dem helt säkert att våga svara 

vad de faktiskt tyckte om varje lösning. Enligt Tohidi, Buxton, Baecker och Sellen (2006) är 

det en stor vinst i att presentera flera olika designer för att få mer ärliga svar och alltså bättre 

feedback. I detta fallet rörde det sig inte om designförslag utan olika möjliga tekniska 
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lösningar men principen att ha flera att jämföra mellan är den samma. Det viktiga för att det 

skulle fungera på detta sätt var att de svarande från början fick se att det var flera stycken 

lösningar och inte att de blev presenterade med en i taget. För att hjälpa deltagarna att inte 

vara styrda åt något håll formulerades frågor också så att de skulle vara så lite ledande som 

möjligt.  

De deltagare som också deltog i intervjuer fick olika belöningar som tack för besväret. 

Hemtjänst och anhöriga fick delta i utlottning av biobiljetter. Äldre fick varsin skraplott 

skickad på posten. Detta användes för att locka fler att delta i intervjuer. Samtliga deltagare 

gav svar på frågorna som ställdes på ett seriöst sätt och tycktes göra sitt bästa för att svara 

korrekt utifrån deras egen inställning (flera poängterade också detta i slutet av intervjuerna). 

Att det fanns belöning verkar alltså inte ha bidragit till sämre resultat på något sätt.  

I detta arbete har termen ”anhörig” använts för att beteckna de närmaste personerna i den 

äldres liv. Detta var menat att utöver familj och vänner även kunna inbegripa 

vänskapsrelationer. Dock är definitionen av termen enligt Svenska Akademiens ordlista 

(2006) ”släkting” och enligt Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen, n.d.) ” person inom 

familjen eller bland de närmaste släktingarna”. Termen ”närstående” definieras dock som 

”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till ” (Socialstyrelsen, n.d.) och skulle 

därför vara mycket mer passande att använda för studiens syfte. Detta uppdagades dock för 

sent för att kunna ändra i enkäten eller i de enkätinbjudningar som gått ut. Dock var en fråga i 

enkäten att ange relationsbandet där ”vän” var med som ett exempel. Av de som svarade var 

samtliga familje-, partner eller släktrelaterade vilket kan tyda på att de med äldre vänner inte 

gått in i enkäten. Samtidigt är det fortfarande vanligast att de närstående som tar hand om 

äldre som är makar och barn. Och vänner är ofta i samma ålder som de äldre och kanske då 

inte befinner sig på de ställen som anhörigenkäten annonserades (internetforum och sociala 

medier). Oavsett vilket så kan det ha varit ett misstag att använda termen ”anhörig” istället för 

”närstående” då den senare är en mindre uteslutande term och betonar relation framför 

blodsband. Man kan dock hävda att ”anhörig” är mer vanligt förekommande term framförallt 

inom vården där man talar om anhörigstöd och liknande vilket gör att det kanske ändå är mer 

passande i sammanhanget. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten för arbetet var beskrivning av gruppernas behov i form av presentation av 

grupperna och personor för varje grupp. Resultatet var även de olika parternas inställning och 

åsikter kring specifika lösningar. Den sista delen av resultatet var tre scenarion för att beskriva 

hur sammansatt designlösning skulle kunna se ut och fungera. Resultatets tre delar gav också 

svar på respektive frågeställning.  

Den första av projektets frågeställningar gällde behov och intressen rörande IoT hos de olika 

grupperna. Här visade det sig vara en stor variation mellan individuella deltagare i studien 

men också en del gemensamma drag. De gemensamma dragen grupperades och blev till 

personor. Mer övergripande kan man se att det också finns några gemensamma nämnare för 
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alla grupper. Samtliga grupper talar återkommande om att tekniken inte får ersätta mänsklig 

kontakt. Detta sades av nästan alla deltagare om än på lite olika sätt.  

Behoven skiljde sig självfallet åt mellan grupperna. Äldre har ofta behov av säkerhet, att 

snabbt kunna komma i kontakt med människor och eventuellt vård och omsorg för den 

individuella problematik som deras situation medför. Samtidigt har de behov för att känna sig 

fria och ha sin integritet och privatliv i fred så långt det går. De har sociala behov samt behov 

av att kunna utöva sina intressen. Hemtjänst har behov av att arbetsredskap, logistik och 

kommunikation fungerar som det ska och att ha tid för att lära känna och förstå varje 

vårdtagares individuella behov och önskemål. De har även behov för utbildning och bra 

ledning och arbetslag samt att se att de äldre har det bra. Anhöriga har väldigt skilda behov 

beroende på om de tillhör de närmsta anhöriga eller inte men det kan gälla att få information 

om den äldre, att få information om var de ska vända sig och att veta att den äldre har det bra 

och får den hjälp denne behöver. Detta var bara en kort sammanfattning av de olika behoven 

som identifierades. 

De personor som skapats kan användas som grund och stöd i utveckling av teknik för dessa 

grupper. De beskrivningar av gruppernas inställningar, behov och liv kan ge ännu mera 

material för detta ändamål. Dock är det som nämndes i metoddiskussionen inte helt 

representativa grupper och inte heller så stora grupper varför man inte ska dra för stora 

slutsatser från resultatet. Det kan dock vara ett bra material att bygga vidare på och i alla fall 

ge en hint om hur dessa grupper ser ut när det gäller allmänna behov och i relation till teknik.  

Den andra frågeställningen gällde vilka IoT-lösningar kopplade till den äldre och den äldres 

hem som var mest intressanta för grupperna. Resultatet visade att det allmänt finns en viss 

rädsla och skepticism mot vissa lösningar särskilt. Dessa är framför allt kameraövervakning 

vid tillsyner men också sensorer på kroppen. När det gäller hygienkontroll finns också 

motvilja men på lite andra grunder. Övriga lösningar möttes av mestadels positiv inställning.  

Även i denna fråga kan inte för stora slutsatser dras eftersom det inte var ett representativt 

urval av äldre och anhöriga samt att grupperna inte var så stora. Det kan ändå som i första 

frågeställningen ge en fingervisning och ligga som grund för vidare studier.   

Den tredje frågeställningen löd ”Hur kan en designlösning se ut och fungera utifrån svaren på 

de tidigare frågeställningarna?”. Här var svaret tre olika scenarion som tillsammans visade på 

designlösningar för att möta de behov som identifierats hos grupperna. Dessa scenarion kan 

användas som inspiration eller grund till utvecklande av tjänster eller produkter för äldre, 

anhöriga till äldre och hemtjänst. De flesta av de ingående komponenterna i de system som 

beskrivs finns redan på marknaden så utmaningen ligger mestadels i att skapa 

helhetslösningar och interaktion som är anpassad för användarna. När det gäller anhöriga 

handlar det mest om att skapa något som går att anpassa till de intressen som just den 

personen har när det gäller information om och involvering i den äldre personens liv.  

När det kommer till hemtjänst handlar det om att skapa lösningar som inte gör arbetsbördan 

tyngre genom extra moment att utföra utan att tekniken bidrar så att det i slutändan frigör tid 

och energi för hemtjänstarbetare att fokusera på det som de är utbildade för och helst av allt 

vill fokusera på, nämligen att ta hand om de äldre. Här är det också extra viktigt att det är 
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enkelt att bära med sig och klarar väder och vind och en del hårda tag. För de äldre gäller det 

att kunna anpassa för den enskildes behov, såväl med funktioner som information som 

presenteras och interaktion. Det är mycket viktigt att den äldre själv är med på och vill ha de 

tekniska lösningarna så att de inte blir överkörda på något sätt även om anhöriga vill att de ska 

ha det. Dock kan det vara svårt för äldre att se fördelarna varför man bör tala med dessa för att 

förklara vad det innebär och hjälpa den äldre att se vad tekniken ifråga faktiskt kan ge. Det är 

samtidigt viktigt att vara medveten om nackdelarna och att ta goda beslut i om tekniska 

lösningar skall tas till i varje enskilt fall. ”Teknik för teknikens egen skull är inte bra” var det 

en av deltagarna som uttryckte sig. Detta kan vara viktigt att poängtera i en tid som denna när 

tekniken slår igenom med stor kraft och det handlar om såväl teknik- och utvecklingsintressen 

som pengaintressen. Här är det äldre människor, deras anhöriga och hemtjänst som ska vara i 

fokus och där det är viktigt att det är dem vi lyssnar på.  Flera av de designprinciper som togs 

upp i bakgrundskapitlet bekräftades genom denna studie, exempelvis att teknik bör underlätta 

för mänsklig kommunikation och att de äldre behöver se en tydlig nytta med tekniken för att 

vara mer accepterande. Dessa och de övriga principerna är viktiga för utvecklare som kanske 

inte har full koll på äldres behov att hålla sig till. 

Som nämndes i bakgrundskapitlet och som också kom fram i resultatet för denna studie är det 

många äldre som är oroliga för att inte få plats på äldreboende om de skulle vilja ha det och 

många äldre vill och skulle behöva flyttas till ett sådant boende men nekas på grund av att det 

inte finns plats. Det främsta motivet var att de ville känna sig trygga med personal nära till 

hands. För att hjälpa de äldre som bor hemma och känner sig otrygga att känna sig lite 

tryggare kan IoT-lösningar vara en hjälp. Påminnelser, automatiska larm och enkel och snabb 

kommunikation kan vara särskilt betydande här.  

I bakgrundskapitlet nämndes också en tjänst för äldre som kallas ”trygghetsringning” denna 

innebär för den äldre att varje dag ringa ett nummer och säga sitt namn, att en person sitter 

och lyssnar av och ringer upp eventuella frånvarande personer samt för anhöriga att bli 

uppringd när allt detta skett. Om man jämför denna lösning med vad IoT-lösningarna som 

diskuterats i denna uppsats skulle kunna ge är det slående hur mycket effektivisering, och 

förbättring för alla parter som kan vinnas. Med teknik som automatiskt detekterar att den äldre 

inte rör sig i sitt hem som denne brukar eller ligger på golvet utan att kunna komma upp 

slipper den äldre tänka på att ringa in och säga sitt namn varje dag. Det slipper sitta en person 

och arbeta med att lyssna av och ringa runt och vid misstänkta olyckor eller ovanligheter kan 

anhöriga meddelas direkt på önskat sätt samtidigt som vård- eller omsorgspersonal som 

snabbt kan komma till undsättning. Enligt en av de äldre deltagarna som var engagerad för 

äldrefrågor i Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna menade att tjänsten trygghetsringning 

var mycket lovordad bland de äldre. Att då kunna göra samma sak fast ännu bättre borde vara 

något som de äldre uppskattar. Man skulle dock kunna tänka sig att det ligger något i att själv 

få meddela sig och då samtidigt själv kunna styra över att inte ringa och då få hjälp men detta 

finns det också smidigare lösningar för så som trygghetslarmet och enkel uppringning till 

närstående och andra för den äldre viktiga personer. I detta avseende tycks det alltså finnas 

mycket att vinna på den nya tekniken.  
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De lösningar som tagits upp i detta arbete har till största del varit lösningar som är reaktiva 

och som reagerar på och tar hand om saker när de går snett. Något som blir allt vanligare och 

som det arbetar mycket för är lösningar som är mer proaktiva och som kan upptäcka och 

förebygga saker innan de har hänt (se ex. Arcelus, Jones, Knoefel, & Bruyère, 2007 och 

Yared & Abdulrazak, 2016). Det kan gälla att upptäcka att en äldre persons livsmönster börjar 

se annorlunda ut och på så sätt kunna se eventuella försämringar i personens tillstånd som 

oupptäckt skulle ha kunnat leda till exempelvis fallolyckor, allvarliga sjukdomstillstånd eller 

depression. För framtiden kan lösningar som fungerar på detta sätt spara mycket pengar och 

framförallt lidande i form av olika onödiga komplikationer för de enskilda och till och med 

liv.  

Som denna uppsats handlat om så står samhället inför en stor utmaning i och med den 

åldrande befolkningen. Vidare finns utmaningar för de enskilda äldre, deras anhöriga och de 

som arbetar inom hemtjänst. Vad denna studie ämnat göra är att hitta lösningar för att hjälpa 

dessa olika grupper. De scenarion som här presenterade är inte uteslutande strikta utan ett 

öppet förslag som kan ge idéer för i vilken riktning vi ska styra utvecklingen och som 

tillsammans med de övriga resultaten kan bidra med mera kunskap för att ta beslut och ta 

nästkommande steg i den tekniska utveckling som nu sker. Den ökande andel äldre medför 

inte bara utmaningar och svårigheter. Det är självfallet också en mycket positiv utveckling där 

vi får se våra nära och även vi själva så småningom leva ett långt och innehållsrikt liv och där 

vi också har kvar en stor rikedom av kunskap och vishet hos äldre generationer som en 

levnadstid med olika erfarenheter kan innebära. För att skapa en så hedervärd och ärofylld 

sista tid i livet för de som kämpat och jobbat för allt det vi ser och har idag måste vi med de 

medel som finns på det bästa sätt möta de utmaningar som detta ställer oss inför och se till att 

vi ger dem den bästa ålderdom de kan få utifrån deras egna önskemål och behov.  

Socialstyrelsen (2017) beskriver god vård och omsorg vara kunskapsbaserad, säker, 

individanpassad, jämlik och tillgänglig. Med hjälp av den nya tekniken kan flera av dessa mål 

bättre uppnås när det gäller hemmaboende äldre. Men det gäller att det första kravet inte 

glöms bort. Vi måste ha stor kunskap om teknikens fördelar och nackdelar för alla parter och i 

synnerhet för de äldre själva. Därför är studier som denna där de äldre och personer runtom 

får komma till tals mycket viktiga och får inte försakas.  

 

5.3 Framtida forskning 

Nedan presenteras tre uppslag till fortsatta studier. 

5.3.1 Mer representativt urval 

Den första studien handlar om att fortsätta arbetet som påbörjats i och med denna studie med 

att ta reda på behoven hos grupperna och vilka möjliga lösningar som kan möta dessa behov. 

Fortsättningen innebär i det här fallet att använda ett mer representativt urval av deltagare. 

Detta genom större grupper samt mer representativ fördelning avseende hur aktiva de äldre är, 

vilken relationsanknytning de anhöriga har, hur lång erfarenhet de hemtjänstarbetande har, 
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demografiska parametrar och liknande. Detta för att bekräfta eller motbevisa/nyansera det 

som kommit fram genom denna studie.  

 

5.3.2 Longitudinell studie 

Denna studie innebär att genomföra en uppföljande longitudinell studie av äldres, anhörigas 

och hemtjänstpersonals attityder och behov rörande IoT-lösningar. Detta kan göras genom, 

som i denna studie, intervjuer men då vid ett upprepat antal tillfällen under flera års tid för att 

följa eventuella förändringar. Enkäter kan också användas. Detta är en intressant studie för att 

ta reda på hur grupperna påverkas av den stora utveckling som pågår och de möjligheter till 

teknisk hjälp som finns idag. Under tiden för studien är det sannolikt att flera av deltagarna 

börjar använda en eller flera tekniska lösningar. Att följa detta anammande under en längre 

tid, vad det har för påverkan på de olika parterna, är en mycket angelägen forskningsfråga.  

 

5.3.3 Skapa prototyper och användbarhetstesta 

Denna studie innebär att gå vidare med att skapa prototyper av lösningar av den typ som 

presenterats i detta arbete. Det vill säga de olika IoT-lösningar som hjälper äldre som bor 

hemma, hemtjänst och anhöriga till de äldre. Detta för att ta reda på mer om hur de behov som 

identifierats kan mötas på bästa sätt. Prototyperna testas genom att äldre, anhöriga och 

hemtjänstpersonal får delta i användningstester där de får använda prototyperna under en tid 

och sedan kan såväl objektiva som subjektiva mått erhållas utifrån det. Exempel på objektiva 

mått som kan samlas in är: hur ofta produkterna har aktiverats (använts), om produkterna gett 

upphov till ett ökat antal sociala kontakttillfällen för de äldre, och om de skapat mer tid för 

hemtjänstpersonal. Några exempel på kvalitativa frågor som skulle kunna ställas är ”upplever 

de äldre högre trygghet i och med tekniken?” och ”upplever de anhöriga en högre känsla av 

kontroll?”. Viktigt är att prototyperna är så långt utvecklade att de inte utgör någon fara på så 

sätt att de inte skulle fungera tillförlitligt, då det skulle kunna få mycket allvarliga 

konsekvenser. Denna studie är både viktig och spännande i och med att den tittar på hur 

tekniken i fråga faktiskt skulle kunna göra någon skillnad för grupperna och om det innebär 

några faror eller nackdelar. Studien kan på detta sätt hjälpa till i utvecklingen av IoT-teknik 

för äldre, anhöriga och hemtjänst.  
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6. Sammanfattning och slutsats 

Denna studie har undersökt behov och intresse hos grupperna äldre som bor hemma, anhöriga 

till äldre som bor hemma och hemtjänstarbetare för vad som kallas Internet of Things (IoT). 

Därtill har åsikter om specifika IoT-lösningar samlats in från de tre grupperna och ett 

designförslag för lösningar som tros möta de tre olika gruppernas behov beskrivits. Av detta 

arbete kan några slutsatser dras, även om dessa skulle behöva valideras med hjälp av fler 

liknande studier. Vi kan konstatera att det i alla grupper finns stora skillnader mellan 

individers inställning och åsikter; vad som låter bra för en person låter otänkbart för en annan. 

Vi kan också konstatera att majoriteten ser vinster med någon av de olika sorternas IoT-

lösningar som presenterats. Samtidigt finns det en enighet om att tekniken aldrig får ersätta 

mänsklig omsorg, kontakt och samvaro men bör istället underlätta för detta. En ytterligare 

slutsats är att vi måste vara försiktiga, lyhörda och medvetna i införandet och utvecklandet av 

den här sortens teknik som stöd för äldre, anhöriga och hemtjänst. För att möta de utmaningar 

som vi står inför kan den nya tekniken vara en del av lösningen men behoven hos grupperna 

som det hela egentligen handlar om, äldre, anhöriga och hemtjänst, får inte glömmas bort eller 

förminskas, varför vidare studier där dessa grupper får komma till tals är nödvändiga för en 

tryggare, säkrare och bättre framtid. 
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Bilaga 1 
Nedan presenteras frågorna i enkäten för anhöriga.  

 



74 

 

 

 



75 

 

 

 



76 

 

 

 

  



77 

 

Bilaga 2 
Nedan presenteras frågorna i enkäten för hemtjänst. 
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Bilaga 3 
Nedan presenteras frågorna i enkäten för äldre.
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Bilaga 4 
Intervjuguide anhörigintervjuer. 

Frågor: 

1. Hur var det att göra enkäten? 

2. Några reflektioner om den eller de frågorna?  

 

3. Vad är din sysselsättning? Jobbar/studerar? Med/till vad? 

4. Intressen, fritid? 

5. Vad skulle vara något motto för dig eller som du ofta säger om saker eller allmänt om 

livet? 

6. Skulle du kunna berätta lite om dig och den äldre, hur ofta och när ni träffas och så?  

7. Vad var er relationsanknytning? 

8. Hur gammal är den äldre? Hur pigg och frisk är personen?  

9. Vad gör ni när ni träffas? /pratar ni om när ni ringer 

10. På vilka sätt kan du märka att personen är eller börjar bli äldre? Hur påverkar det dig 

som anhörig?  

11. Är du den enda som besöker personen? /ringer personen? Kontakt med dem? 

Diskuterar ni någon gång om personens situation och så? Hjälps åt? 

12. Har kontakten ändrats över tid? Hur i så fall? 

 

13. Hur skulle du beskriva personen?  

14. Vad har personen för intressen?  

15. Vad gör personen på dagarna? Finns du något personen eller du önskade att den kunde 

göra mer av? 

16. Skulle du kunna säga något motto eller citat som personen ofta säger? 

17. Vad har personen för sjukdomsbesvär och krämpor? Vad för behov har personen?  

18. Hur ser en vanlig dag i personens liv ut?  

19. Skulle du vilja vara mer involverad i hur personen har det i sitt dagliga liv? Om du 

tänker framöver? Jag tänker kring uppdateringar som det fanns en fråga kring i 

enkäten 

20. Har personen hemtjänst? Skulle den behöva? I så fall, Har du kontakt med 

hemtjänsten?  

21. Har personen några tekniska hjälpmedel i dagsläget? Larmknapp, säkerhet,,  

22. Har den mobil eller surfplatta och dator och sådant? Hur mycket använder och till 

vad? 

23. Var det något som du kommer ihåg från enkäten som du skulle tycka var bra om 

personen hade av de lösningarna som kom fram där?  

24. Vilken sorts lösningar tror du allmänt att anhöriga till äldre är intresserade av?  

25. Finns det något som du själv känner att du vore tryggare om du hade?  

 

26. Hur känner du själv inför när du själv blir gammal och teknikens framfart?  

27. Vill personen själv bo hemma eller äldreboende? Varför?  

28. Tror du den äldre skulle vara positiv till ny teknik?  

29. Vilken form av interaktion skulle i så fall passa för den äldre tror du? Ingen, mobil, 

fjärrkontroll, platta, fysisk knapp?  
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30. Vilka behov skulle du säga att man som anhörig till äldre hemmaboende har?  

31. Har du något du vill tillägga om att vara anhörig?  
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Bilaga 5 
Intervjuguide hemtjänstintervjuer. 

Frågor: 

1. Hur var det att göra enkäten? 

2. Har du haft några reflektioner om den eller de frågorna?  

 

3. Vad är din titel i arbetet? 

4. Skulle du kunna berätta lite om dig själv? 

5. Hur mycket jobbar du? 

6. Intressen, fritid? 

7. Använder du ofta teknik i din vardag? Till vad? 

8. Vad är dina arbetsuppgifter? 

9. Är dagarna ofta lika varandra? 

10. Vad skulle vara något motto för dig eller som du ofta säger i ditt arbete? 

11. Vad är det bästa med att arbeta i hemtjänsten? 

12. Vad finns det för mindre och större utmaningar?  

13. Skulle du kunna beskriva hur du är i din yrkesroll. (lite svår) 

14. Vad är dina mål i ditt arbete? 

15. Vad har man för behov som hemtjänstarbetande?  

16. Hur skulle du beskriva de äldre som du besöker? Förstår att de är olika, beskriv gärna 

olikheterna och likheterna mellan de äldre du träffar.  

17. Vad är de äldres inställning till ny teknik? 

18. Hur tänker du kring ny teknik?  

19. Vad tänker du om de lösningarna som fanns i enkäten (du kommer kanske inte ihåg 

vilka det var men kanske vad du tyckte om dem?).  (gå igenom!) 

(fallsensorer, övervakningskamera, tablettpåminnelse, larm om lämnar huset, gps, 

hygienpåminnelse, hälsostatus, automatisk mat-och medicinbeställning, stöd för 

läkarbesöksbokning, videosamtal) 

20. Vad för sorts lösningar tror du på skulle förbättra situationen för äldre?  

21. Vad för sorts lösningar tror du skulle förbättra för er inom hemtjänst? 

22. Vad för sorts lösningar tror du skulle förbättra för anhöriga?  

23. Vad är din erfarenhet av anhörigas inblandning i den äldres situation och liv?  

24. Vad tror du teknik i en avlägsen framtid kommer att kunna hjälpa till med?  

25. Har du några farhågor med framtidens teknik? 

26. Något du vill tillägga i ämnet? 
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Bilaga 6 

Intervjuguide intervjuer med äldre. 

Frågor: 

 

1. Hur var det att göra enkäten? 

2. Några reflektioner efter det? 

 

3. Skulle du kunna berätta lite om dig själv?  

4. Vad har du för intressen? 

5. Vad har varit din sysselsättning tidigare i livet? 

6. Vad gör du nu på dagarna? 

7. Hur ser en vanlig dag ut? 

 

8. Har du familj eller vänner som du träffar ibland? 

9. Isf: Hur ofta pratar du med eller träffar du dem? 

10. Och: Vad gör ni när ni träffas/pratar ni om när ni pratar? 

11. Använder du mycket teknik i din vardag? Mobil, dator, surfplatta? Till vad? 

 

12. Har du hemtjänst eller annan hjälp i hemmet? 

13. Brukar anhöriga eller vänner hjälpa dig med något? 

 

14. Har du några besvär av att du blir äldre eller några andra krämpor? Vänner.  

15. Finns det något område du skulle önska du var mer fri eller självständig inom eller 

skulle kunna klara av som du inte gör? 

 

16. Hur tänker du om framtiden? Med boende och så. 

17. Vad är viktigt för dig när du blir äldre? (Kanske svårt att svara på nu.) 

18. (Vad tror du att du kommer ha för behov när du blir äldre?) 

19. Hur känner du inför att ta emot hjälp (från anhöriga eller) hemtjänst. Hur skulle det 

vara om det var något tekniskt hjälpmedel istället?  

 

20. Vad är din inställning till ny teknik? 

21. Tänkte gå igenom lösningarna från enkäten: 

• Meddelande/varning om lämnar hemmet med spisen på. 

• GPS-sändare på sig så att andra kan se var du befinner dig. 

• Nattillsyn genom kamera på väggen. 

• Rörelse/fall-detektorer som larmar om du antas vara avsvimmad eller ha problem 

på annat sätt.  

• Sensorer som skickar hälsostatus till närstående eller vårdpersonal.  

• Larm/påminnelse om du glömt ta medicin.  

• Påminnelser om hygien.  

• Automatiska mat- och medicinbeställningar när det finns behov 
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• Stöd för läkarbesöksbokning.  

• Videobaserad social interaktion med vänner och släkt.  

 

22. Om det skulle komma sådana lösningar, vill du själv göra inställningar och så eller går 

det lika bra att anhöriga eller hemtjänst skulle sköta det? /lämna över sköta tekniken 

bakom.  

23. Hur skulle du vilja att dina anhöriga och närstående var involverade i ditt liv, om vi 

säger att det fanns möjlighet att de skulle få uppdateringar i telefonen om att du har 

gjort något roligt eller att du mår bra eller att det kanske har hänt något? I framtiden? 

(ev: Om de själva ville veta, skulle det vara okej?). Kan de bli för involverade? Var 

går i så fall gränsen?  

 

24. Hur tror du hemtjänst och äldrevård kommer se ut i framtiden?  

25. Hur tänker du kring/ Har du några farhågor med framtidens teknik?  

  

26. Något du vill lägga till?  

 

 

 


