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Sammanfattning 

I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar vårdbehovet, andelen äldre som behöver stöd 

för att kunna bo kvar hemma och således också kostnaderna för vård och omsorg. 

En lösning på problemet skulle kunna vara att använda olika typer av sensorer och att 

patienten själv kan mäta vissa fysiologiska värden, rapportera in dem och kommunicera med 

sjukvården hemifrån. 

Semistrukturerade intervjuer har utförts på patienter som fortfarande bor kvar hemma och 

har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller annan lungsjukdom för att kartlägga vilka de 

potentiella användarna av systemet är och vilka förutsättningar, önskemål och förväntningar 

de har på ett sådant system. 

Studien har visat att den typiska potentiella användaren, baserat på intervjudeltagarnas 

svar, är positivt inställd till att ha sensorer och annan teknik i sitt hem som stöd för att 

kunna bo kvar hemma och att det finns ett flertal begränsningar och önskemål som 

utvecklarna av ett sådant system måste ta hänsyn till, vilka presenteras i en persona och 

scenarier. 

 

Nyckelord: Distansvård, Användbarhet, Multisjuka äldre, Sensorer, Persona 
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Introduktion 
I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar vårdbehovet, andelen äldre som behöver stöd 

för att kunna bo kvar hemma och således också kostnaderna för vård och omsorg 

(Abrahamsson, 2012). Andelen äldre (65 år och över) i Sverige har ökat från 13.4 procent till 

19.6 procent mellan 1968 och 2014 och fortsätter stadigt att öka (Statistiska centralbyrån, 

2015). Wendin, Kylefors & Mjörnell (2013) skriver att det i samband med att allt mer 

information finns på internet och att vi blir allt mer uppkopplade så öppnas också 

möjligheten för att saker i våra hem kan kopplas upp mot internet. För sjukvården är detta 

en stor möjlighet att utveckla funktioner som bygger på information som patienterna själva 

kan samla in i sina hem. Genom detta kan sjukvården bland annat förbättra sin precision, sin 

tillgänglighet och sänka kostnaderna. I utvecklingen av sådana system behöver man ta 

hänsyn till de äldre potentiella användarnas teknikvana, tidigare erfarenheter och fysiska 

förutsättningar. 

Redan idag baseras läkares diagnostiseringar allt oftare på information från flera olika 

fysiologiska sensorsignaler från sensorer som fästs på patientens kropp och kan mäta till 

exempel hjärtfrekvens, andningsfrekvens och syremättnad (Begum, Barua, & Ahmed, 2014). 

Med hjälp av den här typen av teknik skulle patienten själv kunna mäta och skicka data till 

sin läkare utan att behöva gå till vårdcentral eller sjukhus och samtidigt förbättra sin 

självständighet (Demiris & Hensel, 2009). Ett hem är en plats där individen kan vara sig själv, 

utför vardagliga handlingar och känner sig trygg och säker. I Sverige och i många andra 

västerländska länder är privatlivet en viktig del av hemmet och i olika hem gäller därför olika 

regler och rättigheter. Den personliga integriteten påverkas när andra stör eller på olika sätt 

inkräktar på den här platsen och det kan till exempel handla om att bryta rutiner eller lägga 

sig i personliga relationer. Hand i hand med privatlivet går rätten att få vara ensam och 

därför är det viktigt att individen har möjlighet att vara ensam eller avskild i sitt hem. När 

äldre drabbas av kroniska sjukdomar kan detta komma att ändras när hemmet måste 

anpassas fysiskt och individen behöver hjälp av utomstående för att klara av sin vardag 

(Tamm, 1999). I försök att hjälpa äldre att förbli självständiga i sina hem har konceptet 

”smarta hem” (engelskans smart homes) utvecklats. Ett smart hem använder teknologi som 

kontrollerar säkerheten och mäter hälsan hos dem som bor i hemmet (Demiris, Hensel, 

Skubic, & Rantz, 2008). 

Distansvård (engelskans telecare) har setts som en lösning på utmaningen som uppstår vid 

en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov, men en studie utförd i England menar att 

diskussionen om distansvård delar upp vårdutförandet i övervakning, fysisk vård och 

social/emotionell vård, men att bara övervakning utförs i dagsläget. Uppdelningen minskar 

den potentiella vård som kan erbjudas och tar inte hänsyn till den komplexitet som vården 

innebär och för att kunna bli en lösning måste synen på vården omvärderas (Roberts & 

Mort, 2009). Acceptansen och införandet av distansvård har dock varit lägre än förväntat 

och detta beror delvis på de sociala aspekterna i vårdtagarnas hem. Detta är därför en 

faktor att ta hänsyn till vid design av sådana system och utveckling av teknologi för 

hemmiljöer är en utmaning som behöver se till de olika användarnas personliga preferenser 

(Chidzambwa, 2013). Smith (2014) skriver att många äldre även har fysiska begränsningar 
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eller hälsoproblem som gör det svårt för dem att använda teknik och det leder i sin tur även 

till svårigheter i att lära sig att använda ny teknik. De flesta uppger också att de skulle 

behöva hjälp för att lära sig det. Det är mindre troligt att den här gruppen använder 

internet, men när de väl börjat är det vanligt att de använder det dagligen och uppger också 

i högre grad än icke-internet-användare att det är en nackdel för andra som inte använder 

internet för att de missar viktig information. 

Guise, Anderson & Wiig (2014) skriver att de patientsäkerhetsrisker som kommer med 

distansvård måste identifieras och beskrivas för att minimera risken att patienter skadas. De 

skriver vidare att detta skulle kunna göras med ett human factors-systemtänk och listar elva 

typer av patientsäkerhetsrisker som kommer med distansvård. Dessa risker var förändring i 

det kliniska arbetet, förståelse- och kunskapsbrist hos patient och/eller personal, tekniska 

problem, förändring av personalens arbetsbörda, tillgänglighetsproblem, brist på riktlinjer, 

patientens boende, patientens ångest, dålig systemintegration, dålig patientanpassning och 

typen av hemvårdsmiljö. Att utveckla teknik för hemsjukvård är alltså komplext och det 

räcker inte med att låta teknologin styra utvecklingen, utan hänsyn måste även tas till att 

tekniken och tjänsten blir användarvänlig och flexibel gentemot de olika användarna 

(Burrows, Gooberman-Hill, & Coyle, 2015). 

I det här projektet har äldre patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller annan 

lungsjukdom som fortfarande bor kvar hemma intervjuats för att kartlägga de potentiella 

användarna av systemet och vilka förutsättningar, önskemål och förväntningar de har på ett 

sådant system. Larsson (2012) skriver att KOL orsakas av tobaksrökning i 90 procent av 

fallen men att det även kan bero på att andra luftburna ämnen som leder till inflammation 

och skador i luftvägarna har andats in under en lång tid. Man räknar vidare med att KOL 

snart kommer vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen och bara i Sverige har minst 

en halv miljon människor sjukdomen. De flesta som har KOL vet inte om det, då symptomen 

ökar så långsamt att många hinner vänja sig och därför inte uppsöker sjukvård, och det är 

därför mindre än en femtedel som har fått sin KOL diagnostiserad. Ungefär två tredjedelar 

av alla som fått diagnosen har lindriga besvär men den är progressiv och leder därför ofta till 

stort lidande och för tidig död och det är därför viktigt att behandla så tidigt som möjligt för 

att minska symptomen och påverka förloppet. Vanliga symptom är hosta, slemhosta, 

andnöd och upprepade, långdragna luftvägsinfektioner (så som lunginflammation). 

Sjukdomen samvarierar även ofta med bland annat kronisk bronkit (kronisk slemhosta), 

hjärtsjukdomar, diabetes, undernäring, nedsatt muskelfunktion, lungcancer och 

exacerbation (perioder av försämring). En studie av Cordova et al. (2015) visade att 

patienter med KOL inte alltid uppmärksammar försämringssymptom som kräver 

intensifierad vård samt att de är motvilliga till att kontakta sjukvården vid mindre 

försämringar av symptomen. De föreslår att ett program som dagligen rapporterar in 

patientens värden kan möjliggöra tidig behandling och förbättrad lungfunktion. 

Deltagarna i studien var multisjuka och led alltså även av andra besvär än de som kan 

kopplas direkt till KOL-sjukdomen. Resultatet baseras på svar från semistrukturerade 

intervjuer. Arbetet ämnar inte ge designförslag på hur ett sådant här system skulle kunna se 

ut, utan syftar till att lägga grunden för den framtida utvecklingen genom att formulera en 



 

3 
 

persona som beskriver den typiska potentiella användaren samt beskrivningar av personans 

önskemål och förväntningar på ett sådant system genom scenarier. 
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Metod 

Deltagare 
Semistrukturerade djupintervjuer utfördes med fem deltagare (67 till 81 år gamla, 2 kvinnor 

och 3 män) under april 2016. Deltagarna rekryterats genom bekvämlighetsurval ur 

målgruppen där alla var pensionärer, hade KOL eller annan lungsjukdom och fortfarande 

bodde kvar hemma. Riksförbundet HjärtLung, en lokal HjärtLung-föreningen och ett 

seniorcenter kontaktades och de frågade i sin tur sina medlemmar om deltagande i studien. 

Förutom detta kontaktades alla kommunens verksamhetschefer men inga deltagare 

rekryterades via dem. Fyra av intervjuerna utfördes i deltagarnas hemmiljö och en deltagare 

som bodde längre bort ville hellre komma till Linköpings universitet än att få hembesök och 

intervjuades därför i ett grupprum. Deltagarna fick ingen ersättning för deltagandet. 

Etik 
Deltagaren informerades om syftet med studien, hur intervjun skulle gå till, vilka som utför 

forskningen, att deltagandet var frivilligt och att hen kunde avbryta när som helst utan att 

ange orsak eller att välja att inte svara på vissa frågor enligt paragraf 16 och 17 i Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (Riksdagsförvaltningen, 

2003). Deltagarna försäkrades även sin anonymitet och godkände att intervjun spelades in 

(endast i syfte att transkriberas) samt skrev på en medgivandeblankett som tillät att deras 

svar fick användas i forskningssyfte (bifogad i Bilaga 2). Alla namn plockades bort i 

transkriberingarna för att säkerställa deltagarnas anonymitet. 

Material 
Semistrukturerade djupintervjuer använder förberedda frågor och teman men följer också 

upp eventuellt intressanta spår som kommer upp under intervjuns gång (Blandford, 2013). 

Intervjuguiden finns bifogad i Bilaga 1. För att undersöka de potentiella användarnas 

förutsättningar och inställning till att använda sensorer och annan teknik i sina hem så att de 

själva kan mäta, rapportera och kommunicera med sjukvården utan att behöva åka till 

vårdcentralen eller sjukhuset så ställdes frågor om bland annat teknikvana och inställning till 

ny teknik, primärt frågorna 6, 9-11 och 15-23. För att undersöka hemmets betydelse och om 

det är viktigt att bo kvar hemma ställdes frågorna 1, 3, 7 och 23. För att undersöka vad 

systemet behöver ha för funktioner så har frågor ställts om deltagarnas sjukdomstillstånd 

och problem i vardagen, primärt frågorna 8 och 12-14. För att undersöka vilka faktorer som 

det måste tas hänsyn till vid utvecklingen av systemet för att göra det användarvänligt så 

ställdes frågor om användarnas personliga preferenser och fysiska begränsningar, primärt 8, 

12-23. För att skapa en bild av deltagarnas livssituation och få bakgrundsinformation till 

personan så ställdes frågorna 1-7 samt fråga 24. Då intervjuerna var semistrukturerade så 

framkom data från olika frågor beroende på hur deltagarna valde att besvara dessa och 

beroende på vilka följdfrågor som uppstod. 

Alla intervjuerna utfördes genom att deltagaren och intervjuledaren satt ned mitt emot 

varandra vid ett bord. Intervjuerna planerades att bli max en timme långa vardera för att 

inte bli för långa för deltagarna. Alla intervjuerna spelades in med ljudupptagare. 
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Analys 
Kvalitativa metoder användes för att förstå användarnas behov och beteende. Den 

tematiska analysen var empiristyrd, vilket innebär att datamaterialet styrde vilka teman som 

växte fram (i motsats till teoristyrd tematisk analys där det i förväg valts teman som data 

matchas mot) (Blandford, 2013). De relevanta delarna transkriberades på ortografisk nivå 

där endast orden skrevs ned (utan hänsyn till hur de sas, andra ljud eller pauser). 

Transkriberingen ämnade endast visa vad som sas i intervjuerna för att en tematisk analys 

skulle kunna utföras. (Howitt, 2010). 

För att lära känna datamaterialet så lästes transkriberingarna igenom gång på gång och 

tankar som kom upp antecknades (Braun & Clarke, 2006). Genom att gå igenom hela 

materialet systematiskt skapades sedan koder vilka definieras som särdrag som är 

intressanta för analytikern i form av ord, fraser eller uttalanden (Blandford, 2013). Varje kod 

skrevs ned på en lapp vardera (Figur 1) och med hjälp av affinitetsdiagram (Figur 2) 

klustrades (sorterades och kategoriserades) koderna för hand för att skapa 

beteendevariabler (Goodwin, 2009). 

A)   B) 

Figur 1. Panel A (till vänster): Koder som handskrivits ned på lappar för att sorteras till teman;  

panel B (till höger): Affinitetsdiagram av klustrade koder där de rosa lapparna är beeteendevariabler 

 

Klustringen resulterade i 15 beteendevariabler: 

 Boende 

 Sjukdom 

 Symptom 

 Aktivitet 

 Viktigt i vardagen 

 Trygghet 

 Hjälp och hjälpmedel 

 Teknik som används i nuläget 

 Lära sig ny teknik 

 Attityder till sensorer 

 Mäta/rapportera själv 

 Information till/från sjukvården 

 Kontakt med/besök hos 

sjukvården 

 Videokontakt 

 Krav på systemet 

Varje deltagares svar matchades sedan in i en nominalskala för vardera variabel för att 

skapa en karta över resultatet från intervjuerna (Goodwin, 2009). Utifrån de mest frekventa 

och gemensamma svaren från intervjuerna formulerades en persona och scenarier. 

Goodwin (2009) skriver att en persona är en beskrivning av en fiktiv person, baserad på 

verkligt datamaterial, som beskriver den potentiella användarens mål och beteende. 
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Personor används för att sammanfatta och förklara vem användaren är på ett sätt som gör 

att designers, intressenter och alla andra i utvecklingsprojekt förstår, kan relatera till och 

kommer ihåg användaren i processen. Genom att en berättelse med till exempel miljö, 

kunskaper, frustrationer, attityder, typiska handlingar och ett antal mål kompletteras med 

ett namn och en bild så blir det lättare att senare visualisera vad som är en bra design för 

användaren. För att sedan beskriva användarnas krav på systemet så användes en 

kombination av målinriktade scenarier (egen översättning från engelskans goal directed 

scenarios) och användarberättelser (egen översättning från engelskans user storys). 

Målinriktade scenarier är texter som beskriver personans interaktion med en framtida 

produkt eller tjänst från början av en uppgift till slutet. Den här typen av scenarier förklarar 

också personans motivation till att göra olika handlingar och mål med systemet. 

Användarberättelser handlar istället mer om krav än vad scenarier gör och är korta 

berättelser som inte beskriver användarens flöde från början till slut och fokuserar inte på 

hur användaren tänker eller känner. Scenarierna i det här projektet är beskrivningar av 

användarnas krav på systemet precis som i användarberättelser men med målinriktade 

scenariers beskrivning av personans motivation och mål, samt interaktionen med systemet 

som används i de båda metoderna. 
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Resultat 

Persona 

 

Rut är en aktiv pensionär som bor tillsammans med sin sambo Gösta 

och katten Sigge i en villa i utkanten av Jönköping. Hon trivs väldigt 

bra där och vill bo kvar så länge det går. Sedan några år tillbaka lever 

hon med diagnosen KOL och hon tycker att det är frustrerande att inte 

orka lika mycket som förr. Framför allt är det jobbigt att gå då hon fort 

blir andfådd. När det är bra väder tar hon gärna en tur med sin scooter 

för att hälsa på vänner eller sina barn och barnbarn. När hon är 

hemma sitter hon mycket vid datorn där hon kollar upp saker hon 

undrar över eller läser mail från föreningen som hon är aktiv i. Hennes 

dotter försöker även lära henne fler funktioner på hennes smartphone 

och hon tycker att det är svårt men försöker lära sig en sak i taget. 

 

Rut tycker att kontakten med sjukvården är krånglig och är trött på 

telefonköerna, att de öppna mottagningarna tagits bort och att det inte 

går att ringa direkt till en sjuksköterska. Hon trivs bra på sin 

vårdcentral där många känner igen henne och tycker att den 

personliga kontakten är viktig. Hon har fler sjukdomar utöver KOL och 

behöver ofta gå till sjukvården för att ta kontrollprover. Genom att ha 

sensorer och annan teknik hemma för att själv mäta och rapportera till 

sjukvården så tror hon att hon skulle kunna slippa en del av de 

besöken, och behöver hon diskutera resultaten eller visa upp några 

symptom så tror hon att videokontakt med läkaren skulle kunna vara 

bra. Hon är positivt inställd till sensorer som sitter på kroppen om det 

skulle behövas, bara de sitter kvar ordentligt och inte har sladdar som 

är i vägen. 

 

Informationen från sjukvården har inte alltid varit så bra, speciellt inte i 

början när hon fick sin diagnos, och hon skulle därför gärna vilja kunna 

se sin journal och annan information via internet. Hon tror att det skulle 

vara bra att dagligen rapportera in mätvärden för att få en tydligare bild 

av sitt sjukdomstillstånd och hon har inga hemligheter för sjukvården, 

ju mer information de har om henne desto bättre. 

 

Rut tycker att det är en stor trygghet att än så länge vara två, men om 

hon blev ensam så tror hon att sensorer och annan teknik i hemmet 

skulle kunna hjälpa henne att bo kvar längre. I så fall räknar hon med 

att systemet varnar om det verkar vara något på tok och att någon 

märker det direkt. Det viktigaste för henne är att allting flyter på bra i 

vardagen och i kontakten med sjukvården och att hon orkar fortsätta 

vara aktiv i både föreningen och tillsammans med familj och vänner. 

 

Rut 

 
 
73 år 
KOL-sjuk 
 
 

     Mål 
 Må bra 

 Träffa folk 

 Att vardagen ska 
fungera 

 Få den hjälp hon 
behöver 

Figur 2. Persona 
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Scenarier 
1. Rut tycker att telefonköerna till vårdcentralen är omständiga och saknar den 

direktkontakt som fanns vid den öppna mottagningen på vårdcentralen som nu 

tagits bort. För att slippa ringa till en telefonväxel och knappa in sina uppgifter så 

loggar hon in i systemet där hon har ett personligt konto och sköter kontakten 

därifrån istället. 

 

2. Rut har precis gjort dagens mätningar och loggar in i systemet för att rapportera dem 

till sjukvården. Här kan hon se historik från tidigare mätningar och även läsa sin 

journal. Ibland har hon tyckt att informationen från sjukvården varit dålig, bland 

annat efter att mätningar gjorts på vårdcentralen eller på sjukhuset, och tycker 

därför att det är bra att själv kunna se sina värden. 

 

3. Rut loggar in i systemet för att se att mätningarna från kroppssensorerna fungerar 

som de ska. Om data från sensorerna tyder på att något hänt så larmar systemet till 

någon som kan komma och hjälpa henne och det är därför viktigt att de sitter som 

de ska. Att systemet larmar är en extra stor trygghet när hennes man inte är hemma 

och kan ringa efter hjälp om något hänt. 

 

Andra idéer från deltagarna 
Några av de tankar och förslag som kommit fram från deltagarna under intervjuerna men 

som inte legat till grund för personan eller scenarierna har samlats här för att dokumenteras 

inför utvecklingen av systemet. Dessa är alltså inte gemensamma för gruppen och flera av 

punkterna säger därför emot varandra, men kan ändå vara viktiga att ha i åtanke. 

 Sämre syn med åldern. 

 Blev friskare av träning. 

 Otrygghet att olika personer kommer till hemmet från till exempel hemtjänsten. 

 Trygghet med telefonsamtal med särbo morgon och kväll och rädsla att ingen hade 

upptäckt om det hänt något annars. 

 Använder mobilen som minneshjälp. 

 Rädd för att den tekniska utvecklingen kommer leda till robotassistans. 

 Ser inte nyttan med sensorer i hemmet men skulle ha det om det var nödvändigt. 

 Vill ha mer teknisk apparatur och program att mäta och rapportera med, men det är 

en kostnadsfråga. 

 Har aldrig läst engelska. 

 Specialiserad KOL-sköterska skulle i många fall räcka vid besöken på vårdcentralen, 

istället för läkare. 

 Vill träffa läkare oftare. 

 Vill kunna begära blodprovstagning utan att träffa läkare först. 

 Vid videokontakt istället för fysiska möten ska patienten vara den som ringer upp för 

att inte känna sig kontrollerad. 
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 Skulle vara bra att själv kunna reglera medicindosen med hjälp av mätvärdena som 

man själv rapporterar in till systemet, istället för att behöva gå till sjukvården för 

detta. 

 Skulle troligen vara noggrannare med att kolla sina värden hemma om tillgång till 

programvaran för inrapportering fanns. 

 Risk att systemet eller sjukvården hackas, dock inte orolig för konsekvenserna för 

egen del. 
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Diskussion 
Studien har visat att den typiska potentiella användaren, baserat på intervjudeltagarnas 

svar, är positivt inställd till att ha sensorer och annan teknik i sitt hem som stöd för att 

kunna bo kvar hemma och att det finns ett flertal begränsningar och önskemål som 

utvecklarna av ett sådant system måste ta hänsyn till, vilka presenteras i personan och 

scenarierna. Resultatet ämnar hjälpa beslutsfattandet vid vidare utveckling av ett sådant 

system. 

Resultatdiskussion 
Bilden av att äldre ofta har begränsningar som gör det svårt för dem att använda och lära sig 

ny teknik (Smith, 2014) styrktes inte i de här intervjuerna, tvärtom visade sig alla deltagarna 

vara mer eller mindre vana vid någon typ av datoranvändning och var villiga att lära sig ny 

teknik om det skulle behövas för deras hälsa. Intervjudeltagarna var även väldigt positivt 

inställda till att använda sensorer och annan teknik för att mäta, rapportera, ha kontakt med 

sjukvården och som stöd för att kunna bo kvar hemma. Genom distansvård skulle 

patienterna slippa gå till sjukvården för småsaker (Demiris & Hensel, 2009), och önskan om 

att själva kunna mäta och rapportera in kontrollvärden till sjukvården kan uppfyllas med den 

här typen av system. En dansk studie från 2014 visade att deltagarna var positiva till 

distansvård men att den inte skulle få ersätta face-to-face-kommunikationen (Neergaard 

m.fl., 2014). Kanske är distansvård med videosamtal en lösning för de problem som inte 

kräver att patienten besöker vårdcentral eller sjukhus då det i denna studie framkommit att 

deltagarna är positivt inställda till den formen av kontakt med sjukvården. Med det här 

systemet löses problemet även med att distansvård bara utfört övervakning, som Roberts & 

Mort (2009) skriver om, då både fysisk vård och social/emotionell vård kan utföras. 

Hemmets betydelse (Tamm, 1999) har styrkts i den här studien, då alla deltagarna uppgav 

att de ville bo kvar hemma så länge det går. Genom att använda olika typer av sensorer 

(Demiris m.fl., 2008) kan patienterna få stöd att kunna bo kvar hemma och samtidigt få en 

bättre bild av sin hälsa då systemet kan väga samman data från flera olika sensorer (Begum 

m.fl., 2014). I intervjuerna framkom det att det är en stor trygghet att ha en sambo och att 

sensorer skulle kunna hjälpa till att vara det stödet om de blir ensamma i framtiden. 

Några av de tankar och förslag som kommit fram i intervjuerna men som inte legat till grund 

för personan eller scenarierna togs med för att de inte skulle falla bort inför 

utvecklingsarbetet av det här systemet. Då tanken med personan är att personifiera den 

typiska användaren genom intervjudeltagarnas mest lika och gemensamma svar (Goodwin, 

2009) kommer dessa goda idéer annars inte med. För att göra systemet användarvänligt och 

flexibelt gentemot användarna (Burrows m.fl., 2015) bör det (vilket framkom i intervjuerna) 

tas hänsyn till att många äldre har sämre syn och att gränssnittet bör kunna anpassas till 

detta samt att många äldre idag inte läst engelska och att systemet därför bör använda 

svenska och/eller kunna anpassas till patientens modersmål. Då alla deltagarna upplevde att 

de fått sämre ork i och med sjukdomen och/eller åldern och en av dem hade hjälpts mycket 

av fysisk träning så väcks möjligheten att systemet kan innehålla en del som uppmuntrar 

eller hjälper patienten att träna för att må bättre. En deltagare uppgav också att hen 

använder sin mobiltelefon som minneshjälp och eftersom många äldre får problem med 
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minnet kanske en funktion som påminner om att det är dags att ta prover och/eller medicin 

kan implementeras. Liknande funktioner skulle kanske också kunna minska mängden besök 

från hemtjänsten och därmed otryggheten i att många olika personer kommer från dem, 

vilket också framkommit i en intervju. Ett sådant här system skulle även kunna innefatta 

kommunikation med hemtjänst precis som till sjukvården, vilket också skulle kunna minska 

antalet besök. 

Metoddiskussion 
Genom att intervjua deltagarna i den kontext som produkten kommer att användas i så 

hjälps minnet av de artefakter som finns i miljön och uttalandena blir med detaljrika och 

risken för fel i självskattningar minskar. Att se den rätta miljön kan också hjälpa 

intervjuledaren att ställa relevanta följdfrågor. Därför utfördes alla utom en av intervjuerna i 

deltagarnas hem, där det framtida systemet kommer att användas. Alla deltagarna 

intervjuades också var för sig för att ta bort risken att svaren påverkas av att någon annan 

hör. En av deltagarna bodde långt bort och ville hellre komma till Linköping än att få 

hembesök för intervjun. Detta borde inte ha påverkat resultatet då hen svarade på alla 

frågor i samma utsträckning som de andra deltagarna. Att de flesta av deltagarna 

rekryterades från samma stad kan dock ha påverkat reliabiliteten då de tillhörde samma 

region och därför kan ha en mer liknande upplevelse av sjukvården än om deltagarna 

rekryterats från olika städer. 

Det går inte att säga något om huruvida intervjudeltagarna är representativa för gruppen 

KOL-sjuka då de rekryterats via bekvämlighetsurval ur målgruppen där många tillfrågades, 

men endast ett fåtal tackade ja till att delta. Detta kan ha påverkat reliabiliteten och en 

annan rekryteringsmetod skulle kunna påverka resultatet. Deltagarna var generellt piggare, 

mindre sjuka och yngre än många med diagnosen, men deras åsikter och önskemål är ändå 

av stor vikt då ett sådant här system behöver anpassas efter olika grader av sjukdomen. 

Många äldre är dessutom multisjuka så systemet kommer högst troligt behöva innehålla 

delar som inte direkt rör KOL-sjukdomen hos patienterna, vilket också framkom i 

intervjuerna. Under intervjuerna kom det också fram hur deltagarna tänkte inför framtiden 

och hur de hade resonerat om deras livssituation sett annorlunda ut i nuläget, vilket också 

breddar bilden. 

Det låga antalet deltagare påverkar validiteten och gör att det inte går att generalisera 

resultatet för den stora gruppen KOL-sjuka, men tack vare att deltagarna visade sig vara en 

väldigt homogen grupp utifrån sina svar så blev det ett väldigt tydligt resultat. Att deltagarna 

var få gynnade också analysen då det blev lättare att få en bild av datamaterialet som helhet 

och därför också lättare att göra ett urval till personan. Med fler deltagare hade resultatet 

troligen blivit mer splittrat och hade då kanske krävt en sekundär persona utöver den 

primära. 

Koderna som valts baserades på vad ur intervjuerna som var intressant utifrån studiens 

syfte men kan också ha påverkats av subjektivitet då all data inte använts i resultatet. 

Koderna i sig är också påverkade av hur intervjudeltagarnas svar har tolkats, trots att de 

skrevs ned ordagrant. Redan i intervjustadiet kan data dessutom ha påverkats av vem som 

utförde intervjuerna då semistrukturerade intervjuer öppnar upp för variationer i svaren 
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och olika följdfrågor baserat på dem. På grund av subjektiviteten i de olika stegen i 

dataanalysen så kan reliabiliteten ha påverkats. 

I dataanalys genom tematisk analys klustras de deltagare som har gemensamma svar med 

varandra och personan baseras på något av dessa kluster. I den här studien har personan 

baserats på alla deltagarnas svar och de mest återkommande punkterna har sedan legat till 

grund för personan och scenarierna. Detta gjordes för att deltagarna visade sig vara en 

väldigt homogen grupp och för att de var så få att detta var möjligt. 

Att intervjuerna transkriberades på ortografisk nivå berodde på att det endast var innehållet 

i deltagarnas svar som var intressant för studien och inte formuleringarna som är intressant 

i till exempel konversationsanalys. Transkribering tar mycket tid och är benägen att bli fel, så 

det är därför viktigt att bara transkribera på den nivå som dataanalysen kräver (Howitt, 

2010). 
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Slutsats 
Studien visar att den typiska potentiella användaren, baserat på intervjudeltagarnas svar, är 

positivt inställd till att ha sensorer och annan teknik i sitt hem som stöd för att kunna bo 

kvar hemma och att det finns ett flertal begränsningar och önskemål som utvecklarna av ett 

sådant system måste ta hänsyn till, vilka presenteras i personan och scenarierna. Resultatet 

ämnar hjälpa beslutsfattandet vid vidare utveckling av ett sådant system. 

Genom vidare forskning vore det intressant att se om yngre generationer har samma 

attityder till och krav på ett sådant här system. Oavsett så kommer det förbli en viktig del av 

den tekniska vårdutvecklingen att ta hänsyn till de äldres teknikvana, även när de som är 

den yngre generationerna nu blir äldre. 

Vidare intervjuer med läkare och/eller andra kunniga inom ämnet skulle kunna bredda 

bilden och vara ett bra stöd vid kartläggningen av vilken typ av sensorer och annan teknik 

som skulle krävas för att multisjuka äldre ska få stöd i att bo kvar hemma, utöver vad som 

framkommit från de potentiella användarna. Möjligheterna för idéerna från deltagarna om 

att kontakt med en specialiserad KOL-sjuksköterska skulle räcka i de flesta fallen, att kontakt 

med läkare önskas oftare, att kunna ta blodprov utan att träffa läkare först och att reglera 

sin medicindos med hjälp av mätvärdena behöver också utredas. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Hur ser din familj- och boendesituation ut just nu? (eget boende, SÄBO, vårdboende, 

ensamstående, gift, sambo osv.) 

2. Kan du beskriva en vanlig dag? 

3. Vad är viktigt för dig i din vardag? 

4. Kan du berätta om dina intressen? 

5. Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

6. Vad har du arbetat med tidigare? 

7. Är du nöjd och trygg med ditt boende eller skulle du vilja förändra det på något sätt? 

(t.ex. flytta från eget boende till SÄBO) 

8. Kan du berätta lite om din hälsa? (begränsar det dig på något sätt?) 

9. Är du intresserad av att använda tekniska produkter och i så fall på vilket vis? (dator, 

mobiltelefon, TV, radio mm.) 

10. Hur skulle du beskriva din teknikvana? (Hur.. van/ovan, säker/osäker, använder 

många/ett fåtal produkter, använder dem ofta/sällan) 

11. Hur upplever du den teknik som du använder idag? (Enkel/svår, 

Problemfritt/problematiskt, Snabbt/tidskrävande) 

12. Kan du berätta om vilka/andra problem du stöter på i vardagen, kopplat till ditt 

hälsotillstånd? 

13. Hur skulle du vilja underlätta de problemen? 

14. Vilken information skulle du själv vilja kunna få om din hälsa? 

15. Vad skulle du tycka om att ha sensorer som sitter på kroppen som mäter olika saker 

(t.ex. blodtryck, för att din sjuksköterska/läkare ska få in formation om hur du mår)? 

16. Vad skulle du tycka om att ha sensorer i ditt hem som mäter olika saker (t.ex. 

rörelse, aktivitet, larm)? 

17. Hur skulle du vilja ha kontakt med hemtjänsten och sjuksköterskan/läkaren? 

(hembesök, telefonkontakt, brev, epost, videosamtal) 

18. Hur ser du på att använda teknik för att dagligen meddela din sjuksköterska/läkare 

hur du mår? 

19. Skulle du vilja lära dig ny teknik för att kunna rapportera till sjuksköterskan/läkaren? 

20. Vilken slags teknik skulle du i så fall vilja använda? 

21. Vad tror du är bra med att använda teknik för att kommunicera, mäta och 

rapportera till hemtjänsten och hemsjukvården? 

22. Vad tror du kan vara dåligt med att använda teknik för att kommunicera, mäta och 

rapportera till hemtjänsten och hemsjukvården? 

23. Tror du att användningen av sådan teknik kunna påverka..  

..tryggheten? 

..ditt privatliv? 

..självkänslan? 

..möjligheten att kunna bo kvar hemma? 

Om ja: På vilket sätt? 

24. Har du något att tillägga som inte kommit fram i frågorna? 

25. Till sist vill jag fråga hur gammal du är! 
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Bilaga 2 - Medgivandeblankett 

 

Medgivandeblankett 

Information om studien 

Projektet E-care@home är ett nyligen påbörjat forskningsprojekt som ämnar undersöka hur 

olika tekniska lösningar kan hjälpa bland annat personer med KOL (eller annan lungsjukdom) 

att bo kvar hemma även när de blir äldre och om sjukdomen förvärras. 

Vi tror att det finns både möjligheter och utmaningar med att utveckla, införa och använda 

teknik och därför vill vi intervjua äldre personer med KOL för att bättre förstå hur sådana 

tekniska lösningar skulle kunna utformas. 

Deltagande i denna studie är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta utan att 

delge anledning. Intervjun kommer att spelas in. Du kommer vara anonym och ditt namn 

och din röst kommer inte kunna kopplas ihop med data i någon rapport. Vi är intresserade 

av att titta på beteende hos hela gruppen och inte den specifika individen. 

Har du några frågor? 

 

Deltagarens medgivande 

Jag är medveten om min röst kommer att spelas in och att jag kommer förbli anonym 

genom att data inte kommer att kunna kopplas ihop med mitt namn. Jag deltar i detta 

försök frivilligt och jag får avbryta deltagandet när som helst utan att delge anledning. 

 

Jag, __________________________________ deltar frivilligt i denna studie.  

   Namn  

 

Signatur: _________________________________ Datum: ___________________________ 

 

 

 


