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Sammandrag 
I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre ökar samhället kostnader för äldrevården. Ett 

sätt att dra ned på kostnaderna utan att minska på livskvalitén är e-hemtjänst. Detta arbete 

har som syfte att undersöka möjligheterna för Lidköpings kommun att införa e-hemtjänst, 

som ett frivilligt komplement till traditionell hemtjänst. De viktigaste frågeställningarna för 

arbetet var: 

Vad finns det för elektroniska hjälpmedel på marknaden idag? 

Vilken inställning har 65-75åringar till elektroniska hjälpmedel? 

För att se om det finns intresse bland äldre har en enkätundersökning gjorts. Personer, 

främst i åldern 65-75 år, har svarat på frågor om sin inställning till e-hemtjänst. Enkäten har 

skickats ut till 233 av AB Bostäder i Lidköpings hyresgäster och den har också delats ut till 

cirka 35 personer på Vård och Omsorgs IT-caféer. Det har också undersöks vilka skillnader 

som finns i inställningen hos olika grupper, såsom kvinnor, män, personer som är vana att 

hantera teknik och personer som inte är det. 

 
Resultaten blev ganska blandade. Totalt var cirka 50 procent positiva till e-hemtjänst, 30 
procent var negativa och 20 procent var osäkra. Tydliga trender var att män hade en mer 
positiv attityd till e-hemtjänst än vad kvinnor hade och personer med teknikvana var mer 
positiva än de utan teknikvana. Dock är det inte helt säkert att utgå ifrån dessa resultat då 
svarsgraden på enkäten uppnådde cirka 50 procent. 
 
De hjälpmedel som flest var positiva till var de som på ett tydligt sätt ökar tryggheten, utan att 
inkräkta på integriteten och som vårdtagaren inte själv behöver hantera. Exempel på sådana 
är fallsensorer som larmar vårdpersonal när en vårdtagare faller och automatiskt ledljus, 
kopplat till en tryckkänslig trampmatta, som tänds när vårdtagaren går upp på natten. 
 
De hjälpmedel som fick flest var negativa till var de som ska underlätta kommunikation 

mellan vårdtagare och vårdpersonal eller anhöriga via videosamtal.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag har många äldre i Lidköpings kommun hemtjänst. I takt med att befolkningen blir allt 

äldre blir kommunens kostnad för äldrevården allt högre. Dessutom är det svårt att få tag i 

arbetskraft till hemvården. Inom några år kommer situationen att vara ohållbar och därför 

jobbar Lidköpings kommun för att effektivisera vården. 

 

År 1913 infördes folkpensionen och pensionsåldern sattes då till 67 år. Medellivslängden var 

vid den tiden cirka 56 år, vilket innebar att de flesta aldrig fick gå i pension.1 Idag är 

pensionsåldern 65 år och många går i pension ännu tidigare. Av de som är mellan 55 och 64 

år är det bara cirka 70 procent som arbetar.2 Samtidigt som många går i pension tidigare 

lever vi allt längre. 2008 var medellivslängden för män 79 år och för kvinnor 83 år. År 2020 

beräknas motsvarande siffror vara 81,5 och 85 år. År 2060 räknar man med att 

medellivslängden för män är 85 år och för kvinnor 87 år. Statistiken visar en långsamt 

konstant stegrande kurva.3 

 

Ett alternativ för att effektivisera äldrevården är att komplettera hemtjänsten med e-

hemtjänst, för de som vill. E-hemtjänst kan kort beskrivas som stöd på distans via teknik. Det 

innebär att vårdtagaren kan få olika tekniska hjälpmedel i sitt hem. De kan skicka larm till 

vårdpersonal när något står fel till, till exempel om vårdtagaren glömt att stänga av spisen 

eller om den ramlat. Det finns även elektroniska hjälpmedel som underlättar kommunikation 

mellan vårdtagaren och vårdpersonal eller anhöriga. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheterna för Lidköpings kommun att 

effektivisera äldrevården med hjälp av e-hemtjänst. 

1.3 Frågeställningar 

Vad finns det för elektroniska hjälpmedel på marknaden idag? 

Vilken inställning har 65-75åringar till elektroniska hjälpmedel? 

Vilka elektroniska hjälpmedel ska Lidköpings kommun satsa på i framtiden? 

Vilka skillnader syns på de olika könens svar? 

Vilka skillnader syns på svaren från de som är teknikvana jämfört med de som inte är 

teknikvana? 

Vilka skillnader syns på svaren från de som har svensk bakgrund jämfört med de som har 

utländsk bakgrund? 

Vilka skillnader kan man se på svaren från de som sökt sig till teknikträffar jämfört med de 

som inte gjort det? 

  

                                                
1
 Regeringskansliet, 2013 

2
 Lucas, 2011 

3
 Statistiska Centralbyrån, 2009 
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2. Metod 
En anonym enkätundersökning har gjorts för att få svar på frågeställningarna. De som 

besvarat enkäten har fått en informationsbroschyr med en kort beskrivning av e-hemtjänst 

och ett informationshäfte med en mer grundlig beskrivning av varje elektroniskt hjälpmedel 

tillsammans med en enkät. Se bilagor 1-3. För att enkelt kunna skicka tillbaka enkäten fick 

de också ett svarskuvert med förtryckt adress. 

 

Enkätundersökningen lämnades ut på tre av Vård och Omsorgs IT-caféer för seniorer. Där 

delades totalt cirka 35 enkäter ut. Den har också skickats ut till AB Bostäders hyresgäster i 

Lidköping i åldrarna 67-75 år. Enkäten skickades till 233 av AB Bostäders hyresgäster. 

 

För att få svar på om det finns skillnader i vad personer ur några olika grupper har för 

inställning till e-hemtjänst har svarspersonerna delats in i nio olika kategorier. Kategorierna 

är alla, kvinnor, män, teknikvana, ingen teknikvana, AB Bostäder, IT-café, svensk bakgrund 

och utländsk bakgrund. Varje svarsperson ingår alltså i flera kategorier. 

 

I kategorin alla inräknas alla kategorier.  

 

Kvinnor och män skiljs genom att svarspersonerna själva fått fylla i vilket kön de har. 

  

För att skilja de som har teknikvana från de som inte har det bedömdes svaren på frågorna 

om teknikvana. De som svarat att de har dator, läsplatta och/eller smartphone och använder 

den/dem varje månad, varje vecka eller varje dag räknas till kategorin teknikvana. De som 

inte har dator, läsplatta eller smartphone och de som har något av dem men sällan/aldrig 

använder den/dem räknas till kategorin ingen teknikvana. 

 

De som räknas till kategorin AB Bostäder är hyresgäster hos AB Bostäder och har fått 

enkäterna via post. De enkäterna har åldersspannet 65-76 år. 

 

Kategorin IT-café har istället fått enkäterna i handen vid ett av Vård och Omsorgs IT-caféer. 

De enkäterna har åldersspannet 65-77+ år. 

 

Svensk och utländsk bakgrund har bara jämförts bland AB Bostäders hyresgäster. De med 

namn som låter utländskt har fått enkäter med blå rubrik, medan de med svenskt efternamn 

har fått enkäter med svart rubrik. 

 

För att göra resultaten överskådliga fördes alla data in i ett Excel-dokument, för att sedan 

kunna visualiseras med hjälp av diagram. 
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3. Resultat 

3.1 Förklaring 

Nedan följer resultatet från enkäten. Varje fråga, av de nio frågor som handlar om 

inställningen till tekniska hjälpmedel, har en egen sida som inleds med den information som 

hör till frågan och följde med enkäten. Därefter följer en tabell som visar antalet svar från de 

nio olika kategorierna. Nedanför tabellen finns nio cirkeldiagram där svaren från varje 

kategori står i procent. 

 

Efter de nio sidorna där resultatet från varje enskild fråga redovisats finns en sida där varje 

grupps sammanlagda inställning till alla hjälpmedel redovisas. 

 

Efter att resultaten på de frågor som handlar om inställningen till tekniska hjälpmedel 

redovisats följer ytterligare diagram och tabeller som visar hur stor andel av de tillfrågade 

som använder sociala medier samt vilka sociala medier de använder. 

 

Resultatdelen avslutas med redovisning av hur många personer och hur stor andel av de 

tillfrågade, i olika kategorier, som svarat på enkäten. Svarsgraden bland kvinnor och 

svarsgraden bland män gäller endast för de enkäter som skickats till AB Bostäders 

hyresgäster, eftersom det är oklart hur många av varje kön som fick enkäten på Vård och 

Omsorgs IT-caféer. 
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3.2 Bildtelefoni på tv/giraff 

Bildtelefoni är ett sätt att kommunicera med dina nära och kära samt med 

hemtjänsten. Du kan ringa och bli uppringd via din tv som har en liten kamera. 

Det innebär att du ser dina anhöriga på tv-skärmen samtidigt som de ser dig på 

sin mobiltelefon. På skärmen kan du även se text- och bildmeddelanden, surfa 

på internet och använda Facebook eller andra sociala medier. Med hjälp av de 

funktionerna kan du lättare hålla kontakt med t.ex. barn och barnbarn. Till 

bildtelefonin får du med en lättanvänd fjärrkontroll. 
 

”Giraffen” fungerar ungefär som bildtelefoni i tv:n. Skillnaden är att skärmen är 

mindre och sitter på en ställning med hjul. Till ”giraffen” får du ett armband med 

en liten sändare så att ”giraffen” kan känna av var du är när någon ringer. När du 

blir uppringd söker ”giraffen” upp dig automatiskt, så att du kan svara. ”Giraffen 

följer även med dig om du går runt i ditt hus under ett videosamtal. 

 

 

  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 14 26 29 35 12

Kvinnor 12 16 17 20 6

Män 2 10 12 15 6

Teknikvana 4 16 16 27 8

Ingen teknikvana 10 10 13 8 4

AB Bostäder 12 26 21 27 11

IT-café 2 0 7 8 1

Svensk bakgrund 11 26 19 25 11

Utländsk bakgrund 1 0 3 2 0

Kan du tänka dig att prata med hemtjänst via din TV och/eller en ”giraff”?
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3.3 Trampmatta/sensormadrass kopplad till ledljus 

Trampmattan är en matta som känner av viktskillnader. Den ska 

ligga bredvid din säng och känner då av när du går upp på 

natten. Det gör att en ljusslinga som går längs golvlisten tänds. 

Trampmattan kan även bytas ut mot en sensormadrass som 

diskret kan bäddas in i sängen och känner av när du lämnar 

den. 

  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 7 22 19 52 15

Kvinnor 6 12 12 30 10

Män 1 10 7 22 5

Teknikvana 2 10 12 37 10

Ingen teknikvana 5 12 7 15 5

AB Bostäder 7 20 16 42 11

IT-café 0 1 3 10 4

Svensk bakgrund 8 20 15 39 10

Utländsk bakgrund 0 1 1 3 1

Kan du tänka dig att ha automatiskt ledljus när du går upp ur sängen?



12 

 

3.4 Spisvakt 

Spisvakter kan se ut på olika sätt och ha olika funktioner. Det finns de som 

endast fungerar som en timer och stänger av spisen efter en viss tid, ifall 

man själv skulle glömma att slå av den. En del spisvakter har timer kopplat 

till en rörelsesensor, som startar timern när ingen person finns i köket. 

Andra spisvakter fungerar mer som en brandvarnare och placeras över 

spisen. De stänger automatiskt av spisen vid rök- eller värmeutveckling. En 

fjärde variant är en spisvakt som känner av om spisen är på eller inte och 

skickar aktuell information till din, en anhörigs eller hemtjänstens 

mobiltelefon. Spisen kan då fjärrstyras från telefonen. 

 

Timer och fjärrstyrning från mobiltelefon kan även kopplas till strykjärn, 

kaffebryggare, ugn eller annan elektronik i hemmet. 

 

 

  
Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 10 19 24 51 12

Kvinnor 7 12 18 26 8

Män 3 7 6 25 4

Teknikvana 3 10 14 35 9

Ingen teknikvana 7 9 10 16 3

AB Bostäder 8 18 21 41 9

IT-café 2 1 2 10 3

Svensk bakgrund 8 18 19 38 9

Utländsk bakgrund 0 0 3 3 0

Kan du tänka dig att hemtjänst eller anhöriga kan se i sin telefon när din spis eller annan brandfarlig 

elektronik är igång, och stänga av den om du glömmer att göra det?
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3.5 Trampmatta/sensormadrass 

Trampmattan och sensormadrassen som känner av 

viktskillnader kan även kopplas till hemtjänsten för 

att de ska kunna larmas om du är borta en längre tid 

under natten. Vid larm skickar hemtjänsten personal 

för att se om du ramlat eller om allt är OK. 

  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 8 32 26 36 12

Kvinnor 5 23 16 17 8

Män 3 9 10 19 4

Teknikvana 3 15 18 25 9

Ingen teknikvana 5 17 8 11 3

AB Bostäder 7 28 23 28 10

IT-café 1 4 3 8 2

Svensk bakgrund 7 26 22 26 9

Utländsk bakgrund 0 2 1 2 1

Kan du tänka dig att ha en sensor i sängen som skickar larm till hemtjänsten om du går upp på natten 

och inte kommer tillbaka inom en viss tid?
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3.6 Fallvakt 

Fallvakter finns i olika varianter. Några är rörelsesensorer som sitter på 

väggen. Andra fäster man i ett bälte runt midjan. Gemensamt för alla 

modeller är att de känner av om du faller.  Vid ett fall skickas larm till 

hemtjänsten som skickar personal.  

  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 7 16 16 61 15

Kvinnor 5 12 10 34 10

Män 2 4 6 27 5

Teknikvana 2 6 10 41 11

Ingen teknikvana 5 10 6 20 4

AB Bostäder 6 15 14 50 11

IT-café 1 1 2 11 3

Svensk bakgrund 6 15 12 47 11

Utländsk bakgrund 0 0 2 3 1

Kan du tänka dig att ha fallsensorer som skickar larm till hemtjänst om du ramlar i ditt hem?
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3.7 Elektroniska lås 

Med elektroniska dörrlås kan dina anhöriga och hemtjänsten öppna 

dörren själva när de kommer på besök och låsa dörren på avstånd om 

de ser att du glömt låsa den. Självklart kan du också se på din 

mobiltelefon om dörren är låst eller inte och låsa på avstånd. 

Säkerheten är hög, då den som låser upp behöver ha en kod.  

  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 7 27 25 48 9

Kvinnor 5 17 17 27 5

Män 2 10 8 21 4

Teknikvana 2 16 13 34 6

Ingen teknikvana 5 11 12 24 3

AB Bostäder 6 24 20 39 9

IT-café 1 3 5 9 0

Svensk bakgrund 6 22 19 36 8

Utländsk bakgrund 0 1 1 3 1

Kan du tänka dig att ha elektroniskt lås på dörren, så du eller vårdpersonal kan låsa och låsa upp din 

dörr med en telefon?
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3.8 Dörr- och fönstersensorer 

Dörr- och fönstersensorer känner av om dörren eller fönstret de är 

monterade vid är öppet eller stängt. De kan skicka aktuell information till 

din, dina anhörigas eller hemtjänstens mobiltelefon. Utöver vanliga dörrar 

och fönster kan sensorerna monteras på andra typer av dörrar, t.ex. 

kylskåp. Informationen från sensorerna kan också skickas till en 

statuspanel. 

  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 9 26 26 46 9

Kvinnor 7 17 18 23 6

Män 2 9 8 23 3

Teknikvana 2 15 18 29 7

Ingen teknikvana 7 11 8 17 2

AB Bostäder 7 25 22 37 7

IT-café 2 1 4 9 2

Svensk bakgrund 7 25 19 34 7

Utländsk bakgrund 0 0 3 3 0

Kan du tänka dig att låta vårdpersonal eller anhöriga se i sin telefon om dina dörrar och fönster är låsta 

eller inte? 
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3.9 Digitalt trygghetslarm med GPS  

Digitala trygghetslarm har utvecklats och blivit ännu tryggare. Tidigare trygghetslarm 

har endast fungerat i hemmet, där de varit kopplade till en trygghetstelefon. De nya 

trygghetslarmen fungerar även utanför hemmet, då de har en inbyggd GPS. Det 

innebär att hemtjänsten kan komma i kontakt med dig och spåra var du befinner dig 

när du larmar. 

  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 8 26 19 49 14

Kvinnor 6 19 13 26 7

Män 2 7 6 23 7

Teknikvana 3 15 13 31 9

Ingen teknikvana 5 11 6 18 5

AB Bostäder 8 24 16 40 10

IT-café 0 2 3 9 4

Svensk bakgrund 8 24 13 38 9

Utländsk bakgrund 0 0 3 2 1

Kan du tänka dig att ha digitalt trygghetslarm med inbyggd GPS så att hemtjänst kan ta reda på var du 

är?
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3.10 Nattillsyn med kamera 

Många äldre får besök av hemtjänsten under natten, för att de ska se så att allt är bra. 

Problemet med detta är att det ofta orsakar avbruten sömn, då många vaknar när 

personalen kommer. Lösningen på problemet är att installera en nattkamera som slås 

på om fallvakten, sensormadrassen eller trampmattan indikerar onormal aktivitet. 

Kameran kan även slås på en till två gånger per natt av hemtjänstpersonalen under tider 

bestämda av vårdtagaren. Då kan de lätt se så att allt är bra utan att behöva väcka dig. 

Om man med hjälp av kameran ser att något har hänt, t.ex. att du ramlat, skickas vårdpersonal direkt till 

ditt hem. På så vis kan de som sover få göra det ostört, medan de som behöver hjälp kan få den 

snabbare. Det är viktigt att veta att kamera aldrig spelar in film, utan hemtjänsten kan endast titta via 

kameran i realtid. Det är också omöjligt för hemtjänsten att titta när inget larm utlösts, eller utanför de 

tider man kommit överens om med vårdtagaren. 

  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut

Alla 10 28 23 43 12

Kvinnor 7 19 15 21 9

Män 3 9 8 22 3

Teknikvana 4 16 15 28 8

Ingen teknikvana 6 12 8 15 4

AB Bostäder 9 26 18 37 8

IT-café 1 2 5 6 4

Svensk bakgrund 9 26 15 35 7

Utländsk bakgrund 0 0 3 2 1

Kan du tänka dig att låta hemtjänsten göra en första koll via kamera, när ett larm går från din lägenhet, 

så att de kan skicka rätt hjälp?



19 

 

 

3.11 Sammanlagd inställning till e-hemtjänst hos olika grupper 

Här visas alla kategoriers sammanlagda åsikter till alla hjälpmedel. 
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3.12 Användning av sociala medier 

Tabellerna visar antalet svar, medan diagrammen visar svaren i procent. 

 

  

Ja Nej
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3.13 Antal svar och svarsgrad 

  

Kvinnor Män Kvinnor (AB Bostäder) Män (AB Bostäder) AB Bostäder IT-Café Totalt

71 45 57 40 97 18 116
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Antal tillfrågade
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4. Diskussion 

4.1 Brister i undersökningsmetoden 

Att skicka ut en enkät är ett effektivt sätt att få in tydliga svar, som lätt kan sammanställas och 

presenteras i diagram och tabeller. Metoden har dock en del brister, vilka beskrivs i listan nedan. 

Här beskrivs också hur enkäten kunde utformats bättre. 

 

 Inga möjligheter till följdfrågor. Vid till exempel en intervju kan den som ställer frågorna 

lätt se om intervjuobjektet inte förstår en fråga. Det finns då möjlighet att omformulera 

frågan och ställa följdfrågor. Det är dock mycket tidskrävande att göra över 200 intervjuer, 

och det hade därför varit svårt att få ett brett underlag. 

 

 För låg svarsgrad. Svarsgraden var cirka 50 procent. Det är svårt att veta varför de övriga 

50 procenten inte svarade. Det kan till exempel vara för att de har negativ inställning, att de 

inte hade tid, glömde att svara eller inte hade möjlighet att gå till en brevlåda. Eftersom 

bara hälften av de tillfrågade svarade kan inte en komplett bild av målgruppens inställning 

redovisas. Det är också svårt att jämföra olika grupper, såsom kön, bakgrund och så vidare 

när det är olika svarsgrad i olika grupper. 

 

 Några har inte svarat på alla frågor. Svarsalternativet ”vet inte” fanns med för de som inte 

visste vad de skulle svara. Trots det har vissa lämnat enstaka frågor obesvarade. Det kan 

bero på att de glömt svara eller för att de inte hade någon åsikt. Oavsett varför de hoppat 

över en fråga blir resultatet lite sämre eftersom det blir färre svar på just den frågan. 

 

 Svårt att urskilja utländsk bakgrund från svensk bakgrund. Metoden som användes för 

att urskilja de som hade svensk bakgrund från de som hade utländsk bakgrund var att 

bedöma om efternamnet lät svenskt eller inte. Detta är naturligtvis ingen exakt metod. Ett 

annat sätt hade kunnat vara att fråga om bakgrund i enkäten. En sådan fråga hade dock 

kunnat uppfattas som stötande och valdes därför bort. 

 

 Några har inte läst häftet. En del av de kommentarerna som skrivits på enkäten tyder på 

att svarspersonerna inte läst eller förstått informationshäftet ordentligt. Det kan vara så att 

vissa delar av informationshäftet varit otydligt formulerade eller att frågorna varit felaktigt 

ställda. Ett mer omfattande informationshäfte hade kanske varit tydligare. Dock hade 

kanske ett sådant, för en del, blivit för mastigt för att ta sig igenom. Ett sätt att göra det 

lättare för svarspersonerna hade varit att skriva vid varje fråga vilket stycke i 

informationshäftet som just den frågan var kopplad till. Några frågor innehåller termer som 

en del kanske inte riktigt förstår innebörden av. Exempel på sådana är ”smartphone”, 

”läsplatta” och ”sociala medier”. Sådana ord hade enkelt kunnat undvikas eller förklarats. 

Det kan också diskuteras om det gavs lagom många svarsalternativ. Några få har kryssat i 

mer än ett alternativ på vissa frågor och några har satt kryss mitt emellan två alternativ. För 

en lista på alla kommentarer som skrivits på enkäterna, se bilaga 4. 

 

 Svårt att bedöma teknikvana. De frågor som ställdes om teknikvana var inte tillräckliga för 

att kunna avgöra hur god teknikvana svarspersonerna hade. Det borde efterfrågats mer 

vad de använder sin dator, läsplatta eller smartphone till och inte bara om de använder 

sociala medier eller inte. 

 

 En del svarar för behovet de har idag. Många har i kommentarer skrivit att de inte 

behöver någon hemtjänst i nuläget, men att det kan bli aktuellt i framtiden. De som skrivit 
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sådana kommentarer har ofta givit negativa svar på frågorna. Om de hade förstått att det 

var meningen att de skulle svara på vilken inställning de har till att använda e-hemtjänst i 

framtiden då de kanske kommer att ha andra behov, skulle svaren kanske sett lite 

annorlunda ut. Det bör dock beaktas att det kan vara svårt att sätta sig in i ett så hypotetiskt 

scenario. 

 

4.2 Slutsatser 

Vad finns det för elektroniska hjälpmedel på marknaden idag? 

Det finns en uppsjö av hjälpmedel på marknaden. De vi valt att fokusera på, ge ut information om 

och basera enkäten på är de som vi tror passar bäst in i kategorin e-hemtjänst. De är bildtelefoni 

på tv, bildtelefoni med ”giraffen”, trampmatta, sensormadrass, ledljus, fallvakt, spisvakt, dörr- och 

fönstersensorer statuspanel, elektroniskt lås, digitalt trygghetslarm med GPS samt nattillsyn med 

kamera. 

 

Vilken inställning har 65-75åringar till elektroniska hjälpmedel? 

Vår sammanställning av alla resultat visar att cirka 50 procent av de som svarat är positiva till e-

hemtjänst. Runt 20 procent är osäkra och cirka 30 procent är negativa. Vi bedömer att det finns 

tillräckligt intresse för e-hemtjänst för att Lidköpings kommun ska satsa på det i framtiden. 

 

Vilka elektroniska hjälpmedel ska Lidköpings kommun satsa på i framtiden? 

Intresset för bildtelefoni via tv eller ”giraff” var lite lägre än väntat. Det vi såg var möjligheten att 

prata med vårdpersonal ansikte mot ansikte oftare, men många visade istället en oro att den 

mänskliga kontakten med vårdpersonal skulle uteslutas helt. 

 

Ledljus var som väntat något som många var positiva till. Eftersom ledljus inte innebär någon 

övervakning, begränsar friheten för brukaren eller är svårt att installera borde detta kunna vara ett 

av de enklaste hjälpmedlen för kommunen att erbjuda. Trampmattan kan dock, precis som 

sensormadrassen användas för att skicka larm till vårdpersonal också. Skulle en sådan tjänst 

erbjudas i samband med ledljus kan man anta att många blir lite mer negativa. 

 

Spisvakten var många positiva till. Detta är en aning förvånande eftersom den varianten av 

spisvakt som vi beskrev innebär viss övervakning. Samtidigt är det förståeligt då spisvakten kan 

förhindra bränder. 

 

Sensormadrassen var ett av det hjälpmedel som flest var negativa till. Det kan kanske bero på att 

många tycker att det inkräktar för mycket på integriteten att ha hjälpmedel i sängen. 

 

Frågan om fallsensorn fick många positiva svar. Det tror vi beror på att man det är lätt att förstå 

syftet med den, då den larmar när vårdtagaren verkligen behöver hjälp. 

 

Elektroniskt lås fick mer negativa svar än många andra hjälpmedel. Att många är skeptiska till det 

ser vi inte som särskilt förvånande. Många vill nog inte att folk ska kunna komma in utan att knacka 

och flera är säkert tveksamma till säkerheten. 

 

På frågan om dörr- och fönstersensorer fick vi många negativa svar. Vi tror att det beror på att 

många tycker att det hjälpmedlet känns ganska onödigt. 

 

Trygghetslarm med GPS var många positiva till. Många upplever nog att de gamla trygghetslarmen 

är lite bristfälliga, då de endast fungerar i hemmet. 
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Nattkameran trodde vi inte att många skulle vara positiva till, men det var ändå ganska många som 

var det. Kanske tycker många att det är mer integritetskränkande att vårdpersonal fysiskt kommer 

in i ens sovrum, än att de gör det med en kamera. 

 

Vilka skillnader syns på de olika könens svar? 

 

 

Vilka skillnader syns på svaren från de som är teknikvana jämfört med de som inte är 

teknikvana? 

 

Vilka skillnader syns på svaren från de som har svensk bakgrund jämfört med de som har 

utländsk bakgrund? 

 

Vilka skillnader kan man se på svaren från de som sökt sig till teknikträffar jämfört med de 

som inte gjort det? 
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Bilaga 1.1 Broschyr sida 1  



27 
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 Bilaga 2 Informationshäfte 
 

 

 

Digitalisering för en tryggare och enklare vardag.  

Digital infrastruktur, elektroniska motorvägar eller helt kort bredband, kärt barn har många 

namn. I Lidköping bygger vi upp ett nät bestående av fiberoptiska kablar för telefon, tv och 

uppkoppling mot internet. Det finns även en mängd andra tjänster och hjälpmedel att tillgå 

om det finns bredband. AB Bostäder, Lidköping Vård och Omsorg samt Lidköping bredband 

har startat ett projekt där vi undersöker marknaden om olika hjälpmedel för äldre och 

funktionshindrade.  

 

Vi har begränsat oss till i första hand två områden. Dels hur vi skall kunna hålla de sociala 

kontakterna via Facebook, videosamtal eller Skype (telefonsamtal via internet), dels hur vi 

kan göra vardagen enklare och vilka hjälpmedel det finns förutom trygghetslarm. 

 

Praktikanter från Tekniksprånget 

Under fyra månader har vi två praktikanter från Tekniksprånget som jobbar med projektet. 

Amanda Friberg och Karl-Oskar Gunnarsson kommer under sin praktikperiod kartlägga vad 

det finns för hjälpmedel. De kommer även att undersöka attityderna i samhället och 

datamognaden ibland nyblivna pensionärer. Ett slumpmässigt urval av de som bor i AB 

Bostäders lägenheter och är mellan 65 och 75 år kommer att få en enkät med lite frågor om 

dataanvändande och hur de ser på att få stöd i vardagen med hjälp av elektroniska 

hjälpmedel. Observera att detta är en undersökning för vad vi kan satsa på i framtiden. 

Hjälpmedlen är alltså inte tillgängliga i Lidköping idag. Amanda och Karl-Oskar kommer även 

att ringa eller dyka upp i olika samanhang exempelvis på seniorcenter eller i olika 

föreningsforum.  

 

Framtida hemtjänst kompletterad med e-hemtjänst. 

Den traditionella hemtjänsten ger dig hjälp och stöd i vardagen. I framtiden kan vi 

komplettera dessa insatser med hjälp av e-hemtjänst. Har du glömt stänga av spisen, eller 

ramlat och inte kan ta dig upp? Lugn, de elektroniska hjälpmedlen känner av det och larmar 

direkt till hemtjänsten. Att installera hjälpmedlen i ditt hem innebär också att du kan bo kvar 

hemma en längre tid än om du inte hade haft den hjälpen. Du kan också skaffa ett digitalt 

trygghetslarm med inbyggd GPS, vilket för med sig en ökad trygghet då du kan larma till 

hemtjänsten även utanför hemmet och de lätt kan hitta dig. Med e-hemtjänsten ”nattfrid” 

behöver du inte bli väckt av hemtjänstpersonalen under natten. När den tekniska 

utrustningen indikerar att något är fel kan hemtjänstpersonalen via en nattkamera se vad 

som hänt och skicka rätt insatser. Alla elektroniska hjälpmedel är ett stöd och hjälp i 

vardagen och naturligtvis helt frivilliga.   

  

 

  

Tekniksprångspraktikanterna Amanda Friberg och 

Karl-Oskar Gunnarsson kommer ni möta på olika 

ställen i Lidköping. 
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Nedan följer ett antal exempel på tekniska hjälpmedel i hemmet. När du läst igenom 

häftet vore vi tacksamma om du tog dig tid att besvara frågorna i det bifogade 

frågeformuläret. 

 

 

 

 

Bildtelefoni på tv 

Bildtelefoni är ett sätt att kommunicera med dina nära och kära 

samt med hemtjänsten. Du kan ringa och bli uppringd via din tv 

som har en liten kamera. Det innebär att du ser dina anhöriga på 

tv-skärmen samtidigt som de ser dig på sin mobiltelefon. På 

skärmen kan du även se text- och bildmeddelanden, surfa på 

internet och använda Facebook eller andra sociala medier. Med 

hjälp av de funktionerna kan du lättare hålla kontakt med t.ex. barn 

och barnbarn. Till bildtelefonin får du med en lättanvänd 

fjärrkontroll. 

 

 

Bildtelefoni med ”giraffen” 

”Giraffen” fungerar ungefär som bildtelefoni i tv:n. Skillnaden är att 

skärmen är mindre och sitter på en ställning med hjul. Till ”giraffen” 

får du ett armband med en liten sändare så att ”giraffen” kan 

känna av var du är när någon ringer. När du blir uppringd söker 

”giraffen” upp dig automatiskt, så att du kan svara. ”Giraffen följer 

även med dig om du går runt i ditt hus under ett videosamtal. 

 

 

Trampmatta/sensormadrass kopplad till ledljus 

Trampmattan är en matta som känner av viktskillnader. Den 

ska ligga bredvid din säng och känner då av när du går upp 

på natten. Det gör att en ljusslinga som går längs golvlisten 

tänds. Trampmattan kan även bytas ut mot en 

sensormadrass som diskret kan bäddas in i sängen och 

känner av när du lämnar den. 

 

 

 

Trampmatta/sensormadrass 

Trampmattan och sensormadrassen som känner av 

viktskillnader kan även kopplas till hemtjänsten för 

att de ska kunna larmas om du är borta en längre tid 

under natten. Vid larm skickar hemtjänsten personal 

för att se om du ramlat eller om allt är OK. 
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Fallvakt 

Fallvakter finns i olika varianter. Några är rörelsesensorer som sitter 

på väggen. Andra fäster man i ett bälte runt midjan. Gemensamt för 

alla modeller är att de känner av om du faller.  Vid ett fall skickas larm 

till hemtjänsten som skickar personal.  

 

 

 

 

 

Spisvakt 

Spisvakter kan se ut på olika sätt och ha olika funktioner. Det finns de 

som endast fungerar som en timer och stänger av spisen efter en viss 

tid, ifall man själv skulle glömma att slå av den. En del spisvakter har 

timer kopplat till en rörelsesensor, som startar timern när ingen 

person finns i köket. Andra spisvakter fungerar mer som en 

brandvarnare och placeras över spisen. De stänger automatiskt av 

spisen vid rök- eller värmeutveckling. En fjärde variant är en spisvakt 

som känner av om spisen är på eller inte och skickar aktuell 

information till din, en anhörigs eller hemtjänstens mobiltelefon. 

Spisen kan då fjärrstyras från telefonen. 

 

Timer och fjärrstyrning från mobiltelefon kan även kopplas till 

strykjärn, kaffebryggare, ugn eller annan elektronik i hemmet. 

 

 

 

 

Dörr- och fönstersensorer 

Dörr- och fönstersensorer känner av om dörren eller fönstret de är 

monterade vid är öppet eller stängt. De kan skicka aktuell information 

till din, dina anhörigas eller hemtjänstens mobiltelefon. Utöver vanliga 

dörrar och fönster kan sensorerna monteras på andra typer av dörrar, 

t.ex. kylskåp. Informationen från sensorerna kan också skickas till en 

statuspanel. 

 

 

 

Statuspanel 

En statuspanel är en skärm, placerad på väggen, där du kan se om 

alla fönster och dörrar är stängda samt om elektriska apparater är 

avstängda. Med en statuspanel installerad slipper du gå runt och 

kontrollera allt. 
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Elektroniska lås 

Med elektroniska dörrlås kan dina anhöriga och hemtjänsten öppna 

dörren själva när de kommer på besök och låsa dörren på avstånd 

om de ser att du glömt låsa den. Självklart kan du också se på din 

mobiltelefon om dörren är låst eller inte och låsa på avstånd. 

Säkerheten är hög, då den som låser upp behöver ha en kod.  

 

Digitalt trygghetslarm med GPS  

Digitala trygghetslarm har utvecklats och blivit ännu tryggare. Tidigare 

trygghetslarm har endast fungerat i hemmet, där de varit kopplade till en 

trygghetstelefon. De nya trygghetslarmen fungerar även utanför hemmet, då 

de har en inbyggd GPS. Det innebär att hemtjänsten kan komma i kontakt 

med dig och spåra var du befinner dig när du larmar. 

 

Nattillsyn med kamera 

Många äldre får besök av hemtjänsten under natten, för att de ska se så att 

allt är bra. Problemet med detta är att det ofta orsakar avbruten sömn, då 

många vaknar när personalen kommer. Lösningen på problemet är att 

installera en nattkamera som slås på om fallvakten, sensormadrassen eller 

trampmattan indikerar onormal aktivitet. Kameran kan även slås på en till två 

gånger per natt av hemtjänstpersonalen under tider bestämda av vårdtagaren. 

Då kan de lätt se så att allt är bra utan att behöva väcka dig. Om man med 

hjälp av kameran ser att något har hänt, t.ex. att du ramlat, skickas 

vårdpersonal direkt till ditt hem. På så vis kan de som sover få göra det ostört, 

medan de som behöver hjälp kan få den snabbare. Det är viktigt att veta att 

kamera aldrig spelar in film, utan hemtjänsten kan endast titta via kameran i 

realtid. Det är också omöjligt för hemtjänsten att titta när inget larm utlösts, 

eller utanför de tider man kommit överens om med vårdtagaren. 
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De produkter som beskrivits ovan finns redan på marknaden, men finns inte i 

Lidköpings kommun ännu. Detta är en undersökning för att se vad som skulle kunna 

vara aktuellt för kommunen att satsa på i framtiden. Det bifogade frågeformuläret 

innehåller frågor formulerade efter produkterna i detta häfte. Genom att besvara 

frågorna är du med och påverkar hur din framtid kommer att se ut. Du får även 

möjlighet att uttrycka hur du ser på ett samarbete mellan dig, dina nära och 

hemtjänsten med hjälp av tekniska hjälpmedel. Längst ned på andra sidan av 

formuläret finns det utrymme för dig att ge kommentarer. Där kan du skriva om du 

tycker att vi missat att fråga om något, eller om du vill vidareutveckla dina svar.  

 

Tack, för att du tar dig tid att läsa informationen och svara på frågeformuläret! 

 

 

 Bilaga 3 Enkät 
 

Frågeformulär 

 

Innan du besvarar frågorna bör du läsa igenom informationen om de tekniska hjälpmedel vi 

börjat titta på.  
 

I detta formulär får du svara på tre bakgrundsfrågor, sex frågor om dina teknikvanor och nio 

frågor om din inställning till tekniska hjälpmedel i hemmet. Sätt ett kryss i rutan under det 

svarsalternativ du tycker stämmer bäst. När du är klar med frågorna lägger du formuläret i 

svarskuvertet och postar det i närmsta brevlåda. Svara gärna så snart som möjligt, eftersom 

resultatet ligger som grund för vårt fortsatta arbete. Du är anonym i undersökningen. 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilket kön har du? 

Kvinna Man 

    

 

2. Vad är din ålder? 

65-67 68-70 71-73 74-76 

    
 

3. Var bor du? 

I stan Utanför stan 

    

 

Frågor om din teknikvana 

1. Äger du en dator? 

Ja Nej 

    

 

2. Äger du en smartphone? 

Ja Nej 
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3. Äger du en läsplatta? 

Ja Nej 

    

 

4. Hur ofta använder du dator, smartphone och/eller läsplatta? 

Aldrig Sällan Varje månad Varje vecka Varje dag 

          

 

5. Hur ofta använder du sociala medier? 

Aldrig Sällan Varje månad Varje vecka Varje dag 

          

 

6. Vilka sociala medier använder du? (Flera svar möjliga) 

Facebook Twitter Instagram Skype WhatsApp Andra Inga 

              

 

 

Frågor om din inställning till tekniska hjälpmedel 

1. Kan du tänka dig att prata med hemtjänst via din TV och/eller en ”giraff”? 

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

2. Kan du tänka dig att ha automatiskt ledljus när du går upp ur sängen? 

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

3. Kan du tänka dig att hemtjänst eller anhöriga kan se i sin telefon när din spis eller annan 

brandfarlig elektronik är igång, och stänga av den om du glömmer att göra det? 

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

4. Kan du tänka dig att ha en sensor i sängen som skickar larm till hemtjänsten om du går 

upp på natten och inte kommer tillbaka inom en viss tid? 

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

5. Kan du tänka dig att ha fallsensorer som skickar larm till hemtjänst om du ramlar i ditt 

hem? 

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

6. Kan du tänka dig att ha elektroniskt lås på dörren, så du eller vårdpersonal kan låsa och 

låsa upp din dörr med en telefon? 

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

7. Kan du tänka dig att låta vårdpersonal eller anhöriga se i sin telefon om dina dörrar och 

fönster är låsta eller inte?  

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

Vänd  
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8. Kan du tänka dig att ha digitalt trygghetslarm med inbyggd GPS så att hemtjänst kan ta 

reda på var du är? 

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

9. Kan du tänka dig att låta hemtjänsten göra en första koll via kamera, när ett larm går från 

din lägenhet, så att de kan skicka rätt hjälp? 

Absolut inte Nej Vet inte Ja Ja, absolut 

          

 

Kommentarer:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 Kommentarer på enkäterna 
Nedan följer kommentarer som svarspersonerna skrivit på enkäten. 

 

Bilaga 4.1 Kommentarer från AB Bostäders hyresgäster med svensk 

bakgrund 

”Blir jag så hjälplös, så jag blir beroende av all denna övervakning är det bara annat boende 

som gäller. Var är den sociala kontakten. Kan acceptera trygghetslarm timer till spisen 

trampmatta” 

 

”Jag vet inte hur mina behov längre fram kommer att se ut – svårt att ta ställning nu” 

 

”Föredrar personlig service före teknik” 

 

”Inte aktuellt med hemtjänst därför nej” 

 

”Är förlamad på högra sidan och har afasi är rullstolsburen och kan inte gå själv. Kan inte 

hantera dator eller telefon.” 

 

”Någon gång i framtiden kanske jag vill använda en del hjälpmedel” 

 

”Skynda på teknikutvecklingen inom hemtjänsten så att personalen kan slippa lägga mycket 

tid på att resa runt mellan vårdtagarna.” 

 

”Det låter mycket bra med dessa olika hjälpmedel när behovet uppstår” 

 

”Jag vill ha en hemtjänst där jag kan få hjälp av personlig kontakt. Inte av datasystem som 

styr personalen med tidspress. Den mänskliga kontakten. Händer som måste bli fler i vården. 

Det vill vi ha. Teknik i viss mån. Men den skall inte få styra oss. Vården måste ha råd med 

mycket personal.” 

 

”Behöver inte ngt av detta just nu, kanske i framtiden.” 

 

”Eftersom jag idag inte är i behov av några hjälpmedel är det svårt att svara. Men om det 

kommer en dag när behovet finns vill jag naturligtvis ha det som behövs” 

 

”Tacksam för hjälp den dag jag behöver” 

 

”Mycket bra initiativ att ha mycket larm, det skapar trygghet för mig som boende och även att 

mina anhöriga är delaktiga, skapar en större tillit till mina anhöriga och de är med till 100% i 

min vardag.” 

 

”Allt detta får absolut inte utesluta mänskliga kontakter i hemmet rent fysiskt och att det ska 

finnas möjligheter att flytta till äldreboende” 

 

”När man lever helt själv, skulle det vara till stor hjälp här hemma och jag skulle känna mig 

mycket tryggare.” 

 

”Inga” 
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”Bra med tekniska lösningar, men det ökar ensamheten och ger allt färre personliga möten. 

En trist utveckling. Vi behöver gemenskap och personlig samvaro inte isolering som det 

riskerar att bli då allt kan stötas på teknisk väg.” 

 

”För närvarande har jag inget behov av hjälp svårt att svara på för framtiden” 

 

”Detta är aktuella svar. Om fem år kan situationen ha ändrat sig då jag blivit äldre” 

 

”’Vet inte svar’ = kanske om behov uppstår.” 

 

”Ingen ’storebror ser dig’ mentalitet” 

 

”Jag vet inte det svårt till min mamma men jag tror det är bra” 

 

”Jag är inte där än. Det får en se i framtiden när den kommer.” 

 

”All elektronik i ära. Men jag föredrar kontakt med människor, när den dagen kommer att jag 

har behov av hjälp. Så, anställ mkt mer personal. Tack!” 

 

”Hurra för den fantastiska utvecklingen” 

 

”Många intressanta förslag, tycker jag” 

 

”Vad händer om jag inte har någon dator?” 

 

”Trygghet är viktig. Men för den äldre är det svårt att hantera tekniken. För vår del skulle det 

aldrig fungera med ex bildtelefonin. Tyvärr. 

 

”Har ingen hemtjänst får se i framtiden” 

 

”Kan vara bra när man får behov av hjälpmedlen.” 

 

”Har ingen dator. Känner mej väldigt osäker på dessa frågor i enkäten” 

 

”Idag har vi inga behov. I framtiden vet man aldrig, kanske blivit ja överallt.” 

 

”Vilka hjälpmedel otroligt bra när man behöver hjälp. Häls!!” 

 

”Svåra frågor att svara på eftersom jag inte vet hur jag mår i framtiden (är nu 68 år).” 

”Många? Trygghet/storebror?” 

 

Bilaga 4.2 Kommentarer från AB Bostäders hyresgäster med utländsk 

bakgrund 

”Inga kommentarer” 

 

”Jag har inga kommentarer. Tack på förhand” 
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Bilaga 4.3 Kommentarer från personer på Vård och Omsorgs IT-caféer. 

”7,8,9 om man börjar bli senil” 

 

”För närvarande frisk och kry och är nöjd med larmklocka och SPF trygghetsringning” 

 

”Så bra kontroll – jag är ensamstående, bor ensam, är helt frisk – men skulle känna mig 

trygg med ’övervakning’” 

 

”Håller på att lära mig Skype genom seniorcenter. Tycker inte så bra om datorn är bara inne 

någon gång/vecka och kollar mail. Behöver lära mig mer, bli mer motiverad. Enda hjälpmedel 

jag har nu är larmet. Det känns tryggt byte till larm med GPS skulle vara betydligt bättre, 

eftersom det fungerar även utomhus.” 

 

”Frågorna på denna sida är lite svåra eftersom jag idag inte behöver någon hjälp alls: när det 

blir aktuellt kanske jag inte gillar att vara så övervakad.” 

 

”Kan tänka mig att tala tex i högtalare typ telefon men inte bli bildövervakad över mitt huvud 

= eller utan mitt medvetande eller utan min vilja.” 

 

”Mänsklig kontakt får ej uteslutas pga tekniken.” 
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Bilaga 5 AB Bostäders lägenhet med elektroniska hjälpmedel 
Bilderna ska föreställa en av AB Bostäders lägenheter på Östbygatan 32 med elektroniska 

hjälpmedel inkopplade. Lägenheten är ritad utifrån de ritningar som finns i PDF-filen AB 

Bostäder lagt ut på sin hemsida om lägenheterna på Östbygatan 32. 

 

Bilaga 5.1 Ritning av AB Bostäders lägenhet 

Ritningen nedan är AB Bostäders för lägenheterna på Östbygatan 32.  

 

 

  



39 

 

Bilaga 5.2 Hall med elektroniska hjälpmedel 

På bilden nedan är en fiberkonverter inritad uppe i högra hörnet av ytterdörren, en 

dörrsensor i vänstra över hörnet, ett elektroniskt lås över dörrhandtaget och en statuspanel 

till vänster om dörren. 
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Bilaga 5.3 Badrum med elektroniska hjälpmedel 

I hörnet mitt på bilden sitter två fallsenosrer. 
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Bilaga 5.4 Sovrum med elektroniska hjälpmedel 

Bilden på sovrummet innehåller en nattillsynskamera uppe till höger om dörren och en 

trampmatta bredvid sängen som är kopplad till ledljus längs golvlisten. 
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Bilaga 5.5 Vardagsrum med elektroniska hjälpmedel 

Här visar bilden en TV och en fasttelefon kopplade till ett LAN-uttag. Tv:n är förberedd med 

en kamera för videosamtal.  
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Bilaga 5.6 Kök med elektroniska hjälpmedel 

Både balkongdörren och förstret har sensorer, mellan dem sitter dessutom en 

tillsynskamera. Precis över spisen sitter en timer och bredvid sitter en spisvakt som är 

kopplad till sensorn på väggen över. Uttaget kaffebryggaren sitter i är timer styrt och startar 

när man trycker in den runda knappen bredvid till höger. 
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Karl-Oskar Gunnarsson 

Amanda Friberg 

Tekniksprångspraktikanter  

Lidköpings Bredband 

Handledare: Thomas Björkståhl 
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