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Sammanfattning 

Internet of Things är en utveckling som inte endast sträcker sig till de industriella 

områdena idag. Det når nu mera även ut till välfärdsteknologin. Både användare och 

företag påverkas idag av detta faktum. Företag har ett behov, och en plikt att värna om 

sina kunder, och kunder har ett behov av att göra sin röst hörd. Detta arbete har som 

syfte att utforska acceptansen hos de äldre till denna smarta välfärdsteknologi, samt vad 

som krävs för att öka acceptansen. Arbetet tillnärmar sig frågan genom litteratur som 

bas för enkäter och intervjuer, utförda i Sverige och Norge.  

Det visar sig att acceptansen beror på många olika faktorer, som alla uppfattas olika 

från person till person. Men att det i många fall kan koka ned till behovet. De flesta 

människorna vill helst bo hemma så länge som möjligt, i alla fall i Sverige och Norge. 

Men innan det har gått så långt så kan det vara oklart hur öppna folk är till teknologi 

som har möjlighet till att uppfattas som integritetskränkande. Nyckeln ligger i att göra 

teknologin så anpassningsbar som möjligt, vad gäller både funktion och utseende, samt 

andra faktorer som säkerhet, förståelse, användbarhet och kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Internet of Things is a development that reaches more than just the industries today. 

It also approaches welfare technology. Users and businesses are both affected by this 

fact today. Businesses have a need, and obligation to take care of their customers, and 

the customers have a need to have their voices heard. This reports purpose is to 

research the acceptance of smart welfare technology, and what it takes to increase the 

acceptance, from the perspective of the elderly. The approach taken to research this is to 

review literature and then based on the result carry out questionnaires and interviews 

in Sweden and Norway. 

The result shows that acceptance is based on many different factors, but that it often 

boils down to need. If the need is large most reservations are put aside, most people 

want to live in their homes for as long as possible. But before it gets to this point it can 

seem unclear as to where people stand relative to acceptance. This report, and some 

before it, reach the conclusion that the technology needs to be adaptable, secure, easy to 

use, useful, socially acceptable, and not too expensive, to name a few factors.  
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1 Inledning 

Internet of Things (IoT) är informationsteknologins framtid (Miorandi, Sicari, De 

Pellegrini, & Chlamtac, 2012; Pang, et al., 2015; Jones, Gay, & Leijdekkers, 2010). Genom 

att göra vanliga objekt ”smarta” kan informationssamhället frodas, där information nu 

strömmar från alla håll och kanter. En maskin som tidigare inte kunde kommunicera kan 

nu meddela när underhåll är nödvändigt eller skicka en statusuppdatering utan att 

använda människan som mellanhand (Miorandi et al, 2012).  

Utvecklingen av IoT sträcker sig även till hälsosektorn, där människan redan idag har 

möjlighet att få och skicka direkt feedback från sensorer uppkopplade till kroppen och 

andra hälsostationer (Jones, et al., 2010; Dohr, et al., 2010). Men vad tycker egentligen 

användarna om denna smarta välfärdsteknologi, är det något de faktiskt vill ta del av?  

Detta arbete syftar till att undersöka acceptansen av smart välfärdsteknologi. Arbetet 

gör ett försök på att finna problemområden vid acceptans, och de aspekter som leder till 

acceptans. Vart går gränserna? När kan gränserna korsas? Vilka steg kan tas för att 

undgå att trampa någon på tårna? Är insamlingen och lagringen av data ett problem?  

Anledningen till att detta arbete utförs, och är viktigt för framtida forskning är för att 

det behandlar ett forskningsområde som idag är tunt, men som påverkar andra områden 

som är mycket aktiva, som till exempel utvecklingen av produkter. Detta arbete har 

möjligheten att påverka framtida utveckling till att ta ett mer etiskt tillnärmningsätt, och 

kan bidra med information till företag om deras kunders behov. 
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2 Bakgrundskapitel 

Detta kapitel har som syfte att bidra med information viktig för förståelsen av 

rapporten. 

2.1 Internet of Things 

”Internet of Things” är ett begrepp som kan betyda väldigt olika saker beroende på 

hur det läses och betonas. Fokuserar läsaren på ”Internet” så kommer uppfattningen 

skilja sig från någon som betonar ”Things”. Det är därför viktigt att förstå att inget av 

begreppen skall betonas. Se begreppet för vad det är: ”A world-wide network of 

interconnected objects uniquely addressable, based on standard communication 

protocols” – Atzori et al (2010, s. 2788). Internet of Things är alltså ett samlingsbegrepp 

för saker som kan fungera som en förlängning av webben till den fysiska världen 

(Miorandi et al, 2012).  

För att beskriva det grundläggande konceptet av IoT kommer nedan ett citat från 

artikeln ”Internet of Things: Vision, Application and research challenges”:  

 

”From a conceptual standpoint, the IoT builds on three pillars, related to the 

ability of smart objects to: (i) be identifiable (anything identifies itself), (ii) to 

communicate (anything communicates) and (iii) to interact (anything interacts) 

– either among themselves, building networks of interconnected objects, or with 

end-users or other entities in the network. ” 

    (Miorandi et al 2012, s. 1498) 

 

En term som behöver klargöras för förståelsen av denna rapport är ”smarta objekt”. 

Smarta objekt skall inte missförstås som objekt som är en smart eller bra lösning till ett 

problem, eller som objekt som kan programmeras till att följa specifika rutiner. Smarta 

objekt är objekt som kan kommunicera genom internetprotokoll. Detta är även punkten 

där Internet of Things träder in. För att ett objekt ska kunna kommunicera över internet 

krävs möjligheten att skicka och ta emot meddelanden, för att göra detta behöver 

objektet kunna identifieras. För att kunna identifieras behöver objektet vara unikt, 

därför behövs en egen identifierare som fungerar som ett personnummer (Miorandi et 

al, 2012). Dessa aspekter innebär med andra ord att ett smart objekt är unikt, kan 

kommunicera och kan hittas (för att kunna kommunicera). 

Vissa smarta objekt har möjligheten att känna av ändringar i den fysiska verkligheten. 

Detta kan inkludera saker som värme, hastigheter och otaliga andra aspekter. På detta 

sätt kan information om objektets närhet samlas upp och sändas till, exempelvis, en 

databas (Miorandi et al, 2012). Värmeupptagning skulle tillexempel kunna användas för 
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att analysera rörelsebeteenden i en butik genom att mäta vilka platser som är varmast, 

alltså mest besökta av människor.  

 

2.1.1 Positiva aspekter med Internet of Things 

Det smarta samhället behöver inte längre vara beroende av att människan aktivt 

deltar i alla aktiviteter. Detta kan minska resursförbrukning i form av arbete som inte 

längre kräver en persons konstanta aktiva deltagande (Atzori, et al., 2010). En fabrik, 

tillexempel, behöver inte längre vara fylld av personer som kontrollerar maskinerna, det 

räcker nu med en person som vakar över terminalerna som samlar in maskinernas 

statusuppdateringar. 

Industry 4.0, är vad vissa kallar den fjärde industriella revolutionen. Det nya med 

Industry 4.0 är användandet av Internet of Things. Genom att implementera IoT 

teknologi till utrustning och processer så kan fabriker, eller smart-fabriker, 

effektiviseras och övervakas lättare. Dessa nya smarta maskiner har inte bara 

möjligheten att kommunicera sina behov till människor, utan även till andra smarta-

maskiner. Skulle det vara så att en maskin slutar fungera, eller av annan anledning inte 

kan utföra sitt arbete, så kan detta meddelas till de andra maskinerna som då anpassar 

sig. På detta sätt kan en fabrik automatiseras på ett sätt som tidigare inte varit möjligt 

(Shrouf, et al., 2014).  

Smarta objekt kan användas för att spåra och registrera föremål. Ett paket med en 

spårningsapparat kan följas, för att minska chansen för stöld och borttappning. Objekt 

och personer kan registreras genom att automatiskt skannas in av en apparat som läser 

av identifieraren som är fastkopplad (Atzori, et al., 2010), detta kan exempelvis 

underlätta vid betalning för spårvagn för personer, istället för spårvagnskort.  

Genom smarta objekt ökar informationsflödena i samhället, och informationsflödena 

blir mer aktuella då de oftast samlas in i realtid (Atzori, Iera, & Morabito, 2010; Miorandi 

et al, 2012). Detta kan exempelvis företag, kommuner och stat använda för att stötta 

beslutstaganden. Aktuell information om trafik i centrala Stockholm kan användas för 

att uppmana trafikanter att använda andra vägval, för att underlätta för miljö och 

trafikflöde. Informationen kan även användas för att ta beslut om utbyggnationer och 

trafikljusintervaller. 

 

2.1.2 Negativa aspekter med Internet of Things 

Internet of Things är av anledningar redan nämnda en extraordinär utveckling som 

kommer att delta i att forma framtiden. Men lovord är enkla att dela ut, och nu är det 

dags att presentera de mer negativa aspekterna kopplade till IoT.  
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Problemet som upplevs, av individen, med IoT ligger ofta i kränkande av privatliv. 

Här diskuteras exempelvis övervakning. Övervakning kan ske på flertalet sätt, några få 

exempel på detta är spårning, röstupptag, videoupptag och tryckmönster på display 

(Atzori, et al., 2010). Som exempel så finns chansen att en ny smartklocka visar upp sin 

position. Anledningarna till att den gör detta kan vara många, som att ägaren ska kunna 

finna en förlorad klocka genom en applikation på telefonen, eller för att kunna logga 

geografiska distanser för löptränaren. Men detta innebär även att platsen sparas 

någonstans, mest troligt hos företaget som producerar klockans mjukvara. Problemet 

som folk upplever med detta är att klockan oftast inte är borttappad utan sitter istället 

fäst vid ägarens arm. Genom att spåra klockans plats spåras även ägaren plats. Här ligger 

problemet hos vissa, nämligen vem eller vilka har tillgång till informationen som 

klockan skickar? Hur skyddad är denna information (Atzori, et al., 2010)?  

Internet of Things är en av de sex teknologier som blivit märkt som störande och med 

potentiella konsekvenser på USA:s intressen. Anledningen till detta är att utvecklingen 

är svår att mäta och kontrollera, vilket potentiellt sätt kan leda till en framtid där stora 

informationsflöden inte längre kan övervakas och regleras. Risken som Internet of 

Things för med sig är med andra ord att alldagliga objekt blir 

informationssäkerhetsrisker. Informationssäkerhetsriskerna som diskuteras är, men är 

inte bundna till, frågor som att terrorister kommer åt sensitiv information och 

fjärrkontrollerade objekt; att huvudleverantören av Internet of Things kommer från 

utlandet (Asien), detta innebär att ett utomstående land kommer hamna i en stark 

position av kontroll över nödvändiga produkter (National Intelligence Council, 2008). 

Ett av de största problemen med IoT sträcker sig dock längre än till enskilda 

individer. Även här är problemet kopplat till säkerhet, alltså skyddet från att olämpliga 

personer får tillgång till de smarta objekten. Dagens samhälle är präglat av 

cyberattacker, dessa sker både på stora och små skalor (Weber, 2010). Låt säga att en 

hypotetisk cyberattack riktas mot en stads största vattenverk, där allt drivs fullt ut av 

smarta objekt. Dessa smarta objekt fyller funktioner som att varna vid skador, rengöring 

av vatten och att begränsa vattentrycket som går ut till staden. Om en sådan facilitet blir 

utsatt, succéfullt, av en cyberattack så kan detta innebära att en person med destruktiva 

intentioner har kontroll över en stads vattentillförsel. Om denna person bestämmer sig 

för att avaktivera funktionerna som varnar vid fel och helt stänger av rengöringen av 

vatten så innebär det att vattnet som strömmar ut till staden är smutsigt, utan att någon 

vet om att ett fel har uppstått. Smutsigt vatten bär med sig många problem. Inte minst, 

sjukdom. 

 

2.2 Internet of Things: För vård och omsorg i hemmet 

Nu är det dags att vända blickarna mot vård och omsorg i hemmet, med hjälp av 

smarta objekt. Här undersöks möjligheter för implementering av sensorer på kroppar 

och hälsostationer placerade i hemmet (Pang, et al., 2015) (Jones, et al., 2010). 
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Implementationerna är många och olika, men har ett gemensamt mål om att förbättra 

vardagen hos individer. Lösningarna sträcker sig mellan allt från hälsostationer som 

doserar och påminner om att ta medicin (Pang, et al., 2015), till sensorer som aktivt 

mäter kroppsliga värden som blodtryck, puls, blodsocker etc. (Dohr, et al., 2010) (Bui & 

Zorzi, 2011) (Jones, et al., 2010).  

Denna utveckling har som syfte att bidra med en typ av säkerhetskänsla för sina 

användare, där livsstilen potentiellt sätt kan förändras drastiskt. Genom, exempelvis, 

sensorer som mäter och skickar användarens värden till legitimerad vårdpersonal kan 

folk känna en viss trygghetskänsla. Denna trygghetskänsla grundar sig i att folk inte 

längre bär sina hälsomässiga bördor ensamma (Dohr et al, 2010). Utvecklingen siktar 

alltså på att öka livskvaliteten hos de som t.ex. är drabbade av sjukdomar som diabetes, 

där blodsockret behöver kontrolleras. Genom att hålla en stadig kontroll över kroppen 

kan preventiva åtgärder tas. Detta via analyser av informationen som samlas om 

personen, som effektivt kan visa ändringar över tid. En diabetikers upp- och nedgångar i 

blodsockret kanske visar vissa trender, som efter identifiering kan undgås genom en 

ändring i vardagen. Konstant övervakning av blodtryck kan visa vilka tider och 

situationer som användaren reagerar som sämst vid. 

För att kunna slå igenom med utveckling som detta krävs det en viss grad av tillit till 

konceptet och teknologin som står bakom. Personen som använder sig av smarta objekt 

för att underlätta vardagen behöver enligt Dohr et al (2010) kunna känna sig säker på 

att informationen som samlas in går till rätt ändamål. Finns det till exempel en GPS 

funktion i sensorerna som endast ska användas vid automatisk tillkallning av ambulans, 

så är det även detta som förväntas. Visar det sig sedan att användaren blivit konstant 

spårad, och att okända personer haft tillgång till informationen så bryts tilliten snabbt. 

Användare behöver alltså kunna vara säkra på att personlig information som samlas in 

av tekniken endast går till förutbestämda mål och är begränsad till berörd personal. 

Även här kommer den tidigare nämnda frågan om säkerhet in i spel. När det gäller så 

personlig och sensitiv information är det viktigt att vara säker på att data inte hamnar i 

fel händer.  

Jones, Gay & Leijdekkers (2010) trycker även på vikten av förståelse för konceptet. 

Förstår inte målgruppen poängen eller användbarheten hos smarta objekt så är chansen 

liten att man utsätter sig för sådan teknologi. Användare behöver även vara säkra på vad 

som faktiskt sker, framför allt om man förväntas vara aktivt deltagande. De preseterar i 

sin artikel att behoven hos deltagarna varierade, där vissa ville känna en form av 

delaktighet och uppdatering, medans andra ville stå i skuggan. De som ville vara 

delaktiga tryckte på att kunna få tillbakakoppling av sensorerna lika snabbt som 

vårdpersonalen, för att kunna känna sig i kontroll över sin egna hälsa. De som ville stå i 

skuggan tog helt ett steg ifrån och kände rentav stress av interaktion med applikationen. 

Peek et al (2014) har under sin systematiska litteraturundersökning samlat in många 

punkter som tidigare forskare genererat i relation till acceptans till teknologi som 
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tillåter åldrande i hemmet. Alltså teknologi som underlättar vistelsen i hemmet, som 

exempelvis monitoreringsteknologi. En av de aspekter som utmärkte sig från mängden, 

som inte många forskare nämner, är frågan om pengar. Kostad av teknologi framstår 

som en av de stora anledningarna till att äldre undviker monitoreringsteknologi i 

hemmet. Peek et als (2014) fynd pekar även på faktorer som (1) social påverkan, vilka 

anväder teknologin och hur kommer andra påverkas av teknologin? Kommer teknologin 

innebära en börda på familj och vänner? (2) behov, hur stor påverkan har teknologin, är 

den nödvändig? (3) allmän karaktäristik hos äldre, att de gärna bor hemma så länge som 

möjligt, men vill inte förlora den personliga kontakten hos sjukhuspersonal (Peek, et al., 

2014).  

Även Vichitvanichphong, Talaei-Khoel, Kerr och Ghanpanchi (2014) betonar i sin 

studie genomgång viktiga aspekter kopplade till att öka acceptans till teknologi hos 

äldre. De delade upp sitt resultat efter populära teorier, som de sedan validerade genom 

referenser till artiklar. Bland dessa teorier inkluderades ”Technology Acceptans Model” 

(TAM), ”The unified theoryof acceptance and use of technology” (UTAUT) med mera. 

Teorierna delades även de in i influenser som blev mätna. Influencerna kunde till 

exempel vara ”Social influence” under UTAUT, som sedan blev mätt genom om andra 

vänner använde teknologin eller hur andra kommer uppfatta seniorer med teknologin. 

Kolkowska, Avatare Nöu, Sjölinder och Scandurra (2016) går djupare in på frågan om 

svårigheter i att implementera monitoreringsteknologi i äldreomsorgen. De formulerar i 

sitt arbete en analysmodel med kopplingarna Individ → Monitoreringsteknologi, 

Samhälle → Monitoreringsteknologi, Organisation → Monitoreringsteknologi. Syftet 

med undersökningen är att undersöka problemen och lösningarna till 

implementationssvårigheter av ”monitoreringsteknologi” till de olika ”sociala” 

aspekterna. Deras forskning utfördes med deltagare från olika grupper som 

hemsjukvården, äldre, alarmoperatörer. Genom en utökning av den tidigare modellen 

presenterar de svårigheterna vid implementering. Vid närmare blick på svårigheterna 

för implementering på individen blir det tydligt att säkerhet, integritet, anpassning och 

användbarhet är nyckelord (Kolkowska, et al., 2016). 

Kolkowska et al (2016) presenterar i sin modell svårigheterna kring att 

implementera övervakningsteknologi hos de äldre. Faktorerna som enligt dem är de 

största svårigheterna vad gäller acceptans av övervakningsteknologi från individen var 

privatliv, säkerhet, delaktighet, styrkraft, förståelse, användbarhet, och 

anpassningsbarhet. Dessa punkter kom de fram till genom intervjuer och fokusgrupper 

med äldre och folk som arbetar i hälsosektorn. De identifierar svårigheter inte bara hos 

individen i koppling till övervakningsteknologi, utan även för organisationer och 

samhället. De presenterar sina fynd med viss säkerhet, men konstaterar att ytterligare 

verifiering och säkerställning krävs.  
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Vichitvanichphong et al (2014) identifierar i sin litteraturgenomgång sociala 

influenser som en stor aspekt vad gäller acceptans av välfärds-/assisterandeteknologi. 

Några av de punkter som tas upp är: 

- Har vänner teknologin? 

- Hur tolkas man av omvärlden? 

- Vad anser familj och vänner? 

Vichitvanichphong et al (2014) beskriver även användbarheten som en viktig aspekt. 

Här syftar de till hur mycket apparaten kommer att aktivt påverka vardagen hos äldre. 

De menar att äldre människor värdesätter teknologi som faktiskt assisterar i vardagen, 

och teknologi som positivt påverkar svårare tillstånd aktivt. Man vill med andra ord se 

förändringar. Kompatibilitet framstår även det som en faktor som påverkar 

ställningstagande. Här framhävs punkter som livsstil, behov och värdegrunder. De 

nämner pris, komplexitet och kön som faktorer som kräver ytterligare forskning. 

Jones et al (2010) beskriver i sin artikel om hälsoövervakning vikten som deras 

användare lägger vid förståelse och delaktighet. De nämner i sin artikel att användarna 

blev mer motiverade till att pröva den nya teknologin genom ökad förståelse för 

konceptet och funktionaliteten. Finns inte förståelsen över vad som föregår och varför 

det är av nytta så är det svårt att bygga acceptans. Ett av sätten som de använde sig av 

för att öka förståelsen var delaktighet. Delaktighet menar de kan byggas genom att 

användare deltar vid utvecklingen eller får chansen att påverka produktens framtida 

funktionalitet.  

För att underlätta förståelsen för litteraturen, samt knyta samman de aspekter som 

anses viktiga för projektet så formuleras en modell, figur 1.  
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Figur 1: Modell över aspekter, tagna från litteratur, som påverkar acceptans till smart välfärdsteknologi 

 

Förklaring av figur 1:  

Figuren visualiserar de faktorer som identifierats som viktiga för acceptans till smart 

välfärdsteknologi. Förklaringen till vad dessa faktorer representerar är upplistad nedan. 

1. Social påverkan – Syftar till hur användaren av teknologin kommer att 

påverkas av sin sociala omgivning. Kommer apparaten noteras och kommenteras av 

vänner eller familj? Finns det en chans att någon känd får tillgång till insamlad 

information? 

2. Säkerhet – Tolkas på två sätt: 

a. Är infomrationen i trygga händer? Finns det några garantier på att den 

används till rätt endamål? 

b. Leder apparaten till ökad säkerhet i vardagen, välfärdsmässigt? 

3. Användbarhet – Blir apparaten uppfattad som användbar i vardagen? Fyller 

den de funktioner som förväntas?  

4. Influens – Handlar om att användaren kan influera hur apparaten utvecklas 

i framtiden. Lyssnar utgivare på användare? Finns det sätt för användare att påverka 

utveckling? 
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5. Förståelse – Behovet att förstå hur apparaten fungerar, och inte fungerar. 

Vad som samlas in, och vad som inte samlas in. 

6. Anpassningsbarhet – Kan apparaten anpassas efter användaren? Är det 

möjligt att bestämma vilka funktioner som är i bruk? 

7. Kostnad – Kan apparaten kommas åt till ett rimligt pris? Vad är ett rimligt 

pris? 

8. Delaktighet – Kopplad till influens, men har även ett fokus på möjligheten 

att kunna vara med på utvecklingen av apparater redan från startfaserna, och på det 

sättet vara delaktig i att utforma en apparat som passar de individuella behoven. 

9. Privatliv – Kommer apparaten respektera privatlivet? Kommer användare 

behöva oroa sig över att fel information samlas in eller sprids? Finns det någon 

försäkring på att kameran som ska reagera automatiskt på fall ut ur sängen inte blir 

använd av någon orelaterad? 

Det är alltså denna modell som arbetet kommer att fokusera kring.  
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3 Problemområde 

Forskningen kring Internet of Things sträcker sig långt och brett, därför är det 

nödvändigt i detta fall att smala ned problemområdet till en specifik del. 

Problemområdet som denna rapport har som avsikt att undersöka är hälsorelaterad-

IoT, som t.ex. hälsomonitorering. Argumentationen för sådan forskning presenteras 

nedan. 

Bui & Zorzi (2011) presenterar ett fiktivt fall där en man använder sig av inopererade 

sensorer för att undgå hälsoproblem i vardagen. Sensorerna mäter automatiskt olika 

värden i personens kropp, för att varna vid förändringar. I detta fall så var det en man 

med diabetes som blev förvarnad på telefonen, av sensorerna, om att blodsockervärdet 

såg dåligt ut. Detta problem kunde mannen på grund av den tidiga varningen ta 

preventiva åtgärder mot, i form av insulin. Dessa sensorer tillkallar även ambulans 

senare i fallet när individen olyckligtvis skadar sig.  

Pang et al (2015) visar forskning om en ”iMedBox” som ska kunna placeras i hemmet 

hos personer i behov av konsekvent uppföljning av läkare, exempelvis sjuka eller äldre. 

Denna iMedBox ska placeras i hemmet hos patienten. iMedBoxen har funktioner som 

tablettpåminnelse och utskrivning, videochat med läkare och sensorer som mäter 

värden i kroppen. Sensorerna skickar sedan uppdateringar om värdena hos patienten i 

realtid till läkaren, som sitter i andra änden av videosamtalet. På detta sätt besparas 

patienten en resa in till sjukhuset samtidigt som effektiv hjälp blir erbjuden. Läkaren 

undgår köer utanför dörren och har möjlighet till att ställa upp för sina patienter med 

kort varsel, utan att offra kvalitet i form av kontroller av puls etc. 

Jones, Gay & Leijdekkers (2010) har utfört forskning på två olika IoT lösningar 

fokuserade mot den personliga hälsan. Den ena lösningen appliceras i Nederländerna, 

och den andra i Australien. Båda lösningarna bygger i grunden på sensorer som sitter på 

kroppen som sedan kommunicerar med en mobiltelefon. De stora skillnaderna mellan 

lösningarna ligger i det tekniska, som vilka värden som mäts i kroppen av sensorerna 

och vilken mjukvara applikationerna är byggda med. Det är även skillnader vad gäller 

testgrupper. Resultatet är i båda lösningarna positivt på det sätt att tekniken mäter det 

som skall mätas och varnar när den ska varna. Lösningarna ledde till att patienterna fick 

ett extra stöd i vardagen då vissa bodde på mer lantliga platser, med sämre åtkomst till 

sjukhus. 

Alla dessa lösningar bygger på att förbättra vardagen hos enskilda personer i behov 

av vård av olika slag. Utvecklingen bygger på att fungera som ett stöd i vardagen hos 

personer som annars hade behövt besöka sjukhus ofta, eller är rädda för att bli 

drabbade av olycksfall. I de framhävda artiklarna speglas behovet av sådan teknik och 

hur utvecklingen kan ha en positiv inverkan på många människors vardag, både 

patienter och vårdpersonal. Något som artiklarna inte nämner är hur utvecklingen 

blir/blivit mottagen av de som faktiskt kommer använda sig av tekniken. Den enda 

artikeln som tar upp frågan är den skriven av Jones, Gay & Leijdekkers (2010), men här 
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nämns det specifikt att personerna som undersökts inte är representativa, då 

patienternas positiva attityd till att pröva den nya teknologin innebär att de är från en 

viss ”entusiastisk” grupp av människor.  

Syftet med att lyfta fram dessa artiklar är att visa på att forskningen kring IoT i ett 

hälsorelaterat sammanhang fokuserar mer på tekniken än på individen. Artiklarna 

förutsätter att de tänkta användarna är öppna för teknik som påverkar vardagen, men är 

öppenheten och tilliten för teknik så bred? De primära användarna och kunderna av 

produkterna är trots allt människor. 

Några som faktiskt undersökt acceptans till teknologi i förhållande till äldre och 

möjligheten till att åldras i hemmet är Peek et al (2014). I deras systematiska 

genomgång av artiklar som berör ämnet så finner de långa listor med punkter som 

påverkar ställningstagandet till teknologi. I kompilationen av punkterna är det märkbart 

fler rader som faller under kategorin ”bekymmer om teknik”. Detta innebär med andra 

ord att det finns många anledningar till att äldre väljer att stå över användandet av 

teknologi som underlättar vistelsen i hemmet.  

Kolkowska et al (2016) undersöker svårigheterna vid implementation av 

monitoreringsteknologi för äldre djupare. Genomförelsen kan anses rigorös men trots 

det så anser även de att ytterligare forskning behöver utföras, då deras resultat fortsatt 

inte är generaliserbart. De nämner även att forksningen behöver ytterligare valideras 

och förfinas. Deras forskning appliceras även på flera sociala områden. Detta projekt har 

som avsikt att smalna av perspektivet mer, till individen. Forskningen som Kolkowska et 

al (2016) utför är även centrerad kring monitoreringsteknologi, och verkar inte ha ett 

stort fokus på datasamlingsaspekter. Det är här ytterligare undersökning gällande 

internet of things kan bidra med ett bredare perspektiv. Att få individer att gå med på att 

ta på sig teknologi är en del av bilden, men hur är ställningstagandet gällande vad 

teknologin samlar in och hur denna information används? Vart går gränserna för 

öppenheten till att ha privat information insamlad?  

Tanken med detta arbete är därför att utforska individers öppenhet till ny teknologi, i 

hemmet och i vardagen, som är kopplad till hälsomonitorering och Internet of Things 

samt vad som kan göras för att öka öppenheten. Exempel på frågor som kommer att 

undersökas är:  

• Påverkas personen av faktum att teknologin är kopplad till internet?  

o Vet folk vilken information som lagras; hur informationen lagras; vart 

informationen lagras; hur informationen används?  

• Påverkar kunskap om dessa punkter ställningstagandet till teknologin? 

• Om användarna är skeptiska till teknologin, grundar sig då skepsisen i öppenhet, 

teknikrädsla eller något annat? 

• Vad kan öka tilliten och öppenheten till teknologin? 
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Målet med arbetet är att fylla tomrummet som idag verkar finnas i forskningen och på 

så sätt stötta ytterligare forskning inom hälsorelaterad-IoT.  

 

3.1 Avgränsningar 

Ämnet är brett och behöver av den anledningen avgränsas för att hålla projektet på 

en rimlig nivå resursmässigt.  

Med det sagt så kommer projektet avgränsas till målgruppen pensionärer. Denna 

målgrupp är i riskzon för att utsättas för sjukdom och andra hälsoproblem, de kan 

därför anses vara optimala kandidater för den nya hälsotekniken.  

Projektet kommer inte fokusera på någon specifik teknologi, som exempelvis 

iMedBox, utan kommer ta ett brett perspektiv över hälsorelaterad IoT. Detta innebär att 

slutsatsen inte kan appliceras på alla produkter, men kan fungera som en vägvisare. 
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4 Metod 

Fördelar och nackdelar kan anses finns tillknutna alla forskningsmetoder, nyckeln 

ligger därför i att väga metoderna mot projektets mål och behov. Detta kapitel har som 

syfte att beskriva och argumentera för valet av metod till detta projekt. 

Kvantitativa metoder öppnar, enligt Svartdal (2011), för möjlighet att forska på större 

mängd människor, men begränsar möjligheten att samla in djupgående och beskrivande 

information. Detta sker ofta genom användningen av datainsamlingstekniker som 

enkäter. Genom att ställa kvantifierbara frågor, som frågor med ja/nej-svar eller 

siffersvar, kan mätningar utföras. Exempelvis så öppnar detta för att jämföra antalet ja 

mot nej för att finna trender. Detta är ett bra sätt att få fram statistik och därmed 

mönster (Svartdal, 2011). Problemet med enkäter är att forskaren ofta förlorar kontroll 

över omständigheter. Det kan vara svårt att vara säker på vem som deltar och hur miljön 

kring deltagaren kan ha påverkat resultatet (Berndtsson, et al., 2008).  

Kvalitativa metoder skiljer sig från de kvantitativa genom att fokusera mer på 

”kvalitet” istället för ”kvantitet”. Som ersättning till ja/nej-svar sökes här djupgående 

information. En av de vanligaste teknikerna för att nå denna information är genom 

intervjuer med utvalda deltagare. Genom intervjuer öppnas möjligheten att finna 

anledningen till varför individer tycker och tänker som de gör. Beroende på studien så 

kan sådan information anses vara mer värdefull än kvantifierbara data (Svartdal, 2011). 

Ett problem som Svartdal (2011) lyfter är att kvalitativa metoder ofta får ett resultat 

som inte kan bevisas vara representativt. Anledningen till detta problem ligger i få antal 

kandidater, och som Berndtsson (2008) nämner i sin bok angående litteratur så är det 

inte ovanligt för ändringar att ske över tid. Ett resultat taget förra året behöver inte 

nödvändigtvis vara sant idag, och intervjuer är tidskrävande. 

 

4.1 Metodval 

Valet av metod för att utföra detta arbete är en litteraturstudie kombinerad med 

enkäter och sedan intervjuer. Litteraturen har som syfte att bidra med information om 

Internet of Things, välfärdsteknologi och öppenhet till sådan teknik. Denna information 

kommer sedan enkäten bygga på. Enkätresultatet och litteraturstudien leder sedan till 

formuleringen av intervjufrågorna. Det kommer alltså utföras en mix-metod av både en 

kvantitativ enkät med en uppföljning av kvalitativa intervjuer. 

Deltagarna i studien kommer att, som tidigare nämnt i problembeskrivningskapitlet, 

avgränsas till pensionärer. Detta innebär att deltagarna går igenom en screeningprocess 

som Svartdal (2011) beskriver i sin bok som ett sätt att välja ut lämpliga kandidater. 

Kandidaterna behöver alltså uppfylla fördefinierade krav. Det krav som kommer att 

ställas på kandidaterna till detta projekt är huvudsakligen att de är pensionärer eller 

över 60 år gamla. 
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4.2 Litteratursökning 

Litteratur kommer främst att sökas efter i databaser som ”Springer”, ”Web of 

Science”, ”IEEE Explore”, ”Google Scholar” och ”Scopus”. Dessa databaser är alla fyllda 

med stora mängder litteratur och kräver därför avskalning. För att reducera antalet 

träffar i databasen används sökord. Sökorden består av kombinationer av olika ord som 

skulle kunna leda till användbara träffar på artiklar, där vissa nyckelord är mest 

frekventa. Nyckelorden är: ”Internet of Things”, ”Monitoring technologies”, 

”surveillance”, ”Health monitoring” och ”Healthcare”. Där ”Internet of Things” 

förekommer i de flesta sökkombinationerna. För att minska antalet träffar ytterligare så 

begränsas resultatet till artiklar som är ”peer-reviewed”. 

 

4.3 Enkät 

Enkäten kommer att bygga på den information som litteraturen bidragit med. Det är 

viktigt att enkäten är lättförstådd av deltagarna. Detta kan innebära att undgå att 

använda tekniska begrepp, att istället formulera beskrivelser av begreppen (Patton, 

2001). Även Svartdal (2011) betonar vikten av att enkäter är lättförstådda och specifika. 

För att underlätta förståelsen ett steg längre, så kommer enkäten inledas med 

sammandrag över problemområdet, samt exempel på hur teknologin kan tänkas fungera 

i praktiken. 

Enkätundersökningen kommer att vara webbaserad genom användningen av 

programmet ”Google Forms”, men finns behovet så kommer pappersexemplar skrivas ut 

och ges till de som inte kan delta på webben. Resultaten från pappersexemplaren 

kommer i så fall sedan att överföras manuellt till webbenkäten, för att hålla all 

information på samma plats och underlätta analyser. 

En av styrkorna med att använda sig av enkäter är att det är en känd 

datainsamlingsprocess som de flesta utsatts för (Svartdal, 2011). Detta innebär att det 

inte borde finnas några särskilda svårigheter med att få deltagare. Men ett problem med 

enkäter är enligt Svartdal (2011) att det är svårt att avgöra ärligheten hos deltagarna, 

och ett annat är att de behöver begränsas eller simplifieras för att deltagare skall delta. 

Denna enkät kommer att bestå av stängda svarsalternativ. Detta innebär att det inte 

finns rum för deltagaren att begrunda sina svar. Svarsalternativen är alltså 

fördefinierade (Svartdal, 2011). Anledningen till detta är att underlätta summering och 

analys av resultat. Resultatet suppleras sedan med kvalitativa intervjuer. 
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4.4 Intervju 

Intervjuerna kommer att utföras på ett semistruktureras sätt. Svartdal (2011) 

beskriver den semistrukturerade intervjutekniken som mellantinget mellan öppna och 

stängda intervjuer. Semistrukturerade intervjuer har ofta en form av skelett för 

intervjuaren att falla tillbaka på, detta skelett består alltså av fördefinierade frågor som 

har som syfte att se till så att intervjun alltid går mot rätt håll, istället för att spåra som 

ofta sker under öppna intervjuer. Men tillskillnad från stängda intervjuer, så består 

frågorna av diskussionsdrivande innehåll. Syftet är alltså att hålla en diskussion om 

internet of things. Monitorering och öppenhet, men med stödhjul som håller en relativt 

rak kurs (Svartdal, 2011).  

För att formulera frågor och sätta en riktlinje på intervjuerna kommer litteraturen att 

användas som stöd. Frågorna kommer att begränsas till de som anses mest 

diskussionsdrivande, för att undgå att intervjun blir för stängd. Då detta kan anses 

bättre än många ogenomtänkta frågor (Patton, 2001). 

Det huvudsakliga syftet med intervjuerna är att få en djupare inblick i tankarna kring 

internet of things och acceptans av teknologi hos äldre. På detta sätt införskaffas mer 

förståelse för vart nivån i kunskap ligger, samt vilka ställningstaganden som bör 

förväntas (Svartdal, 2011). Syftet är även att minska risken att missa något 

ställningstagande till tekniken som litteraturen och enkäten inte har tagit upp, och som 

forskaren kan ha missat. Intervjuerna kommer även fungera som viss validering av 

litteraturen. 

Intervjuerna kommer, om tillstånd beviljas, att spelas in för att sedan transkriberas. 

Beviljas inte tillstånd av deltagaren så kommer anteckningar att föras. Syftet med detta 

är att underlätta vid senare analys av insamlad information (Svartdal, 2011). 

Intervjun har som syfte att utfylla enkätresultatet med kvalitativ information. 

Intervjuerna kommer med andra ord att fokusera på att få svar på varför 

enkätdeltagarna kan ha svarat som de gjorde. Om majoriteten anser att teknologi är för 

dyrt, vad är då ett rimligt pris? 

 

4.5 Etik 

Det finns vissa etiska aspekter som kommer tas hänsyn till under undersökningen, 

dessa etiska aspekter har som syfte att skydda individerna som ställer upp som 

deltagare. Detta arbete kommer följa de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver i sin text om forskningsetiska principer. De fyra huvudkraven är, och 

innefattar i stora drag:  

1. Informationskravet – Att deltagare informeras om syftet med projektet samt 

villkoren som medföljer deltagandet. Deltagare informeras om att deltagande 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
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2. Samtyckeskravet – Att samtycke från deltagare är nödvändigt.  

3. Konfidentialitetskravet – Känsligt material skall lagras på ett sätt som skyddar 

deltagare.  

4. Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter får endast användas för det avsatta 

syftet, alltså forskning. 

Dessa huvudkrav kommer även att presenteras för deltagarna i forskningsprojektet. 

 

4.6 Analys 

Analysen av den kvantitativa informationen kommer ske genom olika statistiska 

procedurer. Ett av sätten som kommer att användas är trendanalys. Syftet och 

genomföringen av trendanalyser kan ske på många sätt. Ett av sätten som kommer att 

användas här är att betygsätta i urval, detta handlar om att undersöka diskreta eller 

kontinuerliga variabler.  Det kommer även undersökas om det finns olikheter mellan 

grupper, t.ex. om öppenheten för teknologi är högre hos de i åldrarna mellan 60-70, än 

de som är 80+ (Svartdal, 2011). 

Analys av den kvalitativa informationen tagen från intervjuerna kommer utföras 

genom att först transkribera intervjuerna och sedan göra en innehållsanalys (Svartdal, 

2011). Det som sägs i intervjuerna kommer att ställas emot resultatet hos enkäterna, för 

att se om det finns en korrelation mellan svaren. Poängen är att se om de kvalitativa 

svaren stämmer överens med de kvantitativa. Det kommer alltså att ske jämförelser 

mellan de olika resultaten.  
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5 Genomförande 

I detta kapitel redovisas tillvägagången av litteratursökningen, intervjuerna och 

enkäten. 

5.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes som beskrivet i delkapitel 4.2. Databaserna som 

användes vid sökningar var dem samma. Men de flesta artiklarna upptäcktes i 

databaserna ”IEEE Explore”, ”Springer”, och ”Google Scholar” som ofta hänvisade till de 

två tidigare nämnda. Nyckelorden som användes för att finna litteratur utökades med: 

1. ”Acceptance” 

2. ”Aging in place” 

3. ”in home” 

Dessa termer kan dock anses mångtydiga, och kompletterades därför med de mer 

tekniska fraserna nämnda i delkapitel 4.2. Alltså: 

1. ”Internet of Things” 

2. ”Monitoring technologies” 

3. ”surveillance” 

4. ”Health monitoring” 

5. ”Healthcare” 

Resultaten begränsades till källor som blivit ”peer-reviewed”.  

Källorna som valdes ut begränsades till de som utforskade acceptans till teknologi, 

och de som utforskade teknologi kopplad till övervakning, välfärd och internet of things. 

Litteraturen jämfördes med varandra för att finna faktorer kopplade till acceptans 

som de höll med om. På detta sätt formulerades sedan modellen presenterad i figur 1, i 

bakgrundskapitlet. Modellen låg som grund för enkätfrågorna. 

 

5.2 Enkät 

Enkäten genomfördes med hjälp av verktyget ”Google forms”, och var nätbaserad. 

Enkäten gavs ut i både Sverige och Norge, och blev därför utgiven på både norska och 

svenska. Enkäten blev översatt till norska av en person som tidigare arbetat med svensk 

till norsk översättning. Betoning lades på att båda enkäterna skulle förmedla samma 

budskap, och inte på ord. Den hade även en introduktion till ämnet i början, för att 

försäkra att deltagarna förstod vad enkäten gick ut på, och kunde bidra med mer 

genomtänkta svar. 

Deltagarna blev primärt utvalda genom snowball sampling. Snowball sampling är när 

deltagare sprider vidare enkäten till andra personer, istället för att forskaren själv finner 
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alla medverkande. Denna metod användes för att nå ut till fler äldre människor i 

samhället. De som hjälpte till att sprida enkäten fick direktiv om vilka deltagare som 

söktes, vilket var äldre personer. En fråga om ålder ställdes även i enkäten för att 

ytterligare försäkra om att rätt människor svarade. 

Svarsresultaten från de båda enkäterna kompilerades därefter på ett kalkylblad i 

Excel, där en extra kolumn lades till för land för att kunna urskilja de svenska och norska 

svaren. De norska svaren översattes även till svenska för att underlätta analys i 

verktyget ”Power BI” som användes för att ställa upp diagram för att underlätta vid 

analys. Enkäten höll sig primärt till kvantifierbara frågor, som frågor med förutbestämda 

svar. Detta underlättade översättningen genom att översättningarna som regel inte 

sträckte sig till mer än att ändra ”Nei” till ”Nej”, vilket försäkrade att svaren stämde 

överens med det deltagaren ville förmedla. 

 

5.3 Intervjuer 

De två intervjudeltagarna blev utvalda från de som svarat på enkäten.  Deltagarna 

insisterade på att bli intervjuade tillsammans, så det var även så intervjun genomfördes. 

Detta förde till att intervjun istället blev en djupgående, oformell diskussion, med 

stödfrågor baserade på enkätens resultat. Diskussionen varade i 93 minuter. 

Diskussionen fyllde trots den oformella ställningen sitt syfte, vilket var att få kvalitativ 

information om det kvantitativa resultatet från enkäten. Detta upplägg förde även till att 

deltagarna kunde ifrågasätta varandra, vilket ledde till mer djupgående resonemang 

kring varför de tyckte som de tyckte. 

Alla deltagare blev informerade om de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet 

(2002) ställt upp, alltså: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 
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6 Analys 

I detta kapitel kommer teorin från litteraturen att jämföras med resultatet från 

undersökningen. Resultatet av enkäten och intervjun finns presenterad i bilagan. Där 

presenteras utöver det rena resultatet även genomsnitt, median och modus för varje 

”påstående”-fråga.  

En inledande jämförelse mellan teorin och resultatet är att teorin, som undersöker 

acceptans, antar att acceptansen till ny teknologi och välfärdsteknologi är låg, men i 

resultatet så uttrycker majoriteten av deltagarna att de är öppna för ny teknologi. Detta 

kan potentiellt sätt innebära att acceptansen inte nödvändigtvis är så låg som antas. 

Under intervjun så framkommer det att acceptansen för välfärdsteknologi finns, men det 

praktiska användandet kan ses som onödigt innan ett klart behov finns. Det är även 

nödvändigt att notera att majoriteten av svaren kommer från kvinnor, vilket innebär att 

det blir svårt att jämföra skillnader mellan kvinnor och män på ett rättvist sätt. 

Enkäten var nätbaserad, detta kan innebära att de som svarat har ett intresse för 

teknologi, och därför kan vara öppnare än människor som inte använder datorer eller 

smart-telefoner regelmässigt. Större delen av svaren förmodas även komma från en 

grupp på det sociala nätverket ”Facebook”, som var låst för endast pensionärer. Chansen 

finns att individer som är aktiva på sociala medier är mer öppna för teknologi än de som 

inte är aktiva på sociala medier, vilket i så fall innebär att de som inte är vana vid 

teknologi är underrepresenterade. 

I bakgrundsdelen presenteras modellen i figur 2, denna modell är baserad på de 

teorier och faktorer som litteraturen presenterar som viktiga i förhållande till acceptans 

mot välfärdsteknologi. Det är primärt dessa faktorer som kommer att jämföras med 

resultatet.  



20 
 

 

Figur 2: Modell över aspekter, tagna från litteratur, som påverkar acceptans till smart välfärdsteknologi 

 

6.1 Privatliv 

Risken för kränkning av privatlivet är en av de faktorerna som Kolkowska et al 

(2016) identifierar som en av huvudanledningarna till svårigheterna vad gäller 

acceptans av välfärdsteknologi hos äldre. De menar att man behöver finna balansen 

mellan privatliv och säkerhet.  Även Peek et al (2014) får liknande resultat i sin 

litteraturgenomgång där de finner att hälften av litteraturen de använt pekar mot att 

kränkning av privatlivet är en viktig faktor att ta hänsyn till. De noterar dock att de flesta 

artiklarna beskriver folk som öppna till att ge upp en del privatliv för att kunna bo 

hemma längre. Atzori et al (2010) beskriver privatliv som en av de största 

bekymringarna vad gäller Internet of Things. I ett samhälle där apparater kan 

kommunicera fram och tillbaka är det inte konstigt att individer är rädda för att få 

privatlivet kränkt. Även i detta arbete så pekar resultatet mot att privatlivet är en viktig 

faktor.  

I tabellen över påståenden från enkäten i bilagan identifieras frågorna nummer 12, 

13, 14, 15 och 17, som påståenden som behandlar faktorn privatliv. Dessa frågor är 

inriktade på datainsamling, datahantering, och användning av data som är kopplad till 

smarta välfärdsapparater. Genomsnittssvaret på alla dessa frågor är över 4, och 3 av 5 är 
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över 5. Detta innebär att de flesta deltagarna lutar mot att privatlivet är en viktig faktor 

för acceptansen av smart välfärdsteknologi, och att majoriteten vill ha någon form av 

kontroll eller koll på den data som de bidrar med. För att tydliggöra ytterligare så låg 

medianen på alla frågor på antingen 5 eller 6, och alla frågor hade en modus på 6. Detta 

tyder med andra ord på att det finns en enighet om att privatlivet skall värnas om för 

acceptansen av smart välfärdsteknologi. Något som dock inte kan avgöras på grund av 

den stängda naturen hos enkäten är om denna faktor är avgörande eller inte för 

acceptansen. Det framkommer alltså att privatlivet är viktigt, men inte till vilken grad. 

Intervjuresultatet visade ett mer kvalitativt svar, där känslor och tillstånd togs upp. 

De menade att privatlivet är viktigt, men att behovet väger starkare. Finns ett starkt 

behov för en apparat så spelar inte privatlivet lika stor roll, men sedan så är ”behov” 

subjektivt. R2 uttryckte genomgående under intervjun att det kändes otäckt med smarta 

välfärdsapparater just på grund av känslan att de kan begränsa friheten och privatlivet. 

Han underströk dock att när det finns ett starkt behov så spelar inte känslorna särskilt 

stor roll. De menade även att de flesta apparaterna är intressanta, så länge de kan 

kontrolleras. Som att t.ex. kunna stänga av apparaten, eller välja funktioner. En av 

deltagarna ställde sig som regel emot att vara öppen för teknologi som mäter intim 

information som GPS, eller kameror, om inte ett starkt behov fanns. De menade även att 

information som endast går till de som har behov, som läkare eller annan vårdpersonal, 

inte känns särskilt privatlivskränkande. Problemet ligger i att försäkra så att endast de 

som har behov har tillgång. 

 

6.2 Säkerhet 

Säkerhetsfaktorn kan beroende på artiklar delas upp i två olika fält: 

6.2.1 Säkerhet av information 

Dohr et al (2010) beskriver säkerhet som basen för tillit. Anses inte informationen 

insamlad av apparaterna vara i trygga händer så finns inte tilliten som krävs för att 

använda sig av välfärdsteknologi. Även Atzori et al (2010) trycker på att en av de största 

utmaningarna för smarta objekt ligger i att bevara individers integritet och privatliv, de 

menar att det bästa sättet att göra detta är genom säkerheten. Resultatet av enkäten 

håller som helhet med om dessa påståenden. Det framkommer som viktigt för 

majoriteten av deltagarna är veta vart information är sparad, hur information är sparad, 

och vart information är sparad. Likt delkapitlet privatliv, så är även här frågorna 

nummer 12, 13, 14 och 15 viktiga. Detta för att frågorna behandlar privatliv, men ur ett 

säkerhetssammanhang. Som tidigare nämnt så ligger genomsnitt, median och modus på 

4+, vilket innebär att majoriteten av deltagarna håller med om att säkerhetsfaktorn är 

viktig för acceptansen. Men även här så är det omöjligt att genom svaren avgöra till 

vilken grad faktorn påverkar ställningstagande. Men det visar sig viktigt att kunna lita på 

att information används på det sätt som tillåtits, vilket stärker tankar om att säkerhet är 

väsentligt. Under intervjuerna så framkommer det att, ja, det är viktigt att informationen 
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lagras och används ansvarsfullt, men att det inte nödvändigtvis påverkar användandet. 

Användandet beror enligt de intervjuade till högsta grad av behov. Är behovet för en 

välfärdsapparat högt, alltså att det aktivt påverkar vardagen positivt och ger en 

trygghetskänsla, så väger inte säkerhet lika starkt. Det viktiga är att apparaten fungerar 

och att de som behöver informationen får den. Sedan anser de att det självklart är 

obehagligt att någon utomstående har tillgång till privat information, men har svårt att 

tro att de kommer sticka ut ur mängden.  

 

6.2.2 Trygghetskänsla 

Kolkowska et al (2016), Peek et al (2014) och Dohr et al (2010) trycker mer på 

trygghetskänsla, alltså att apparater leder till en säkerhet i vardagen. Detta anses enligt 

Peek et al som en faktor som leder till önskad användning, och inte som en orolighet. 

Apparater som visar potential till att öka trygghetskänslan hos individer blir lättare 

accepterade, detta för att individerna själva kan känna behovet för apparaten. Detta 

bekräftar även resultatet, där 69% av deltagarna tror välfärdsapparater kan förenkla 

vardagen, och 67% tror att välfärdsapparater kan leda till ökad trygghet i vardagen. 

Dessa värden kom trots att 89% aldrig använt en likande apparat tidigare. Aspekten 

diskuterades även under intervjun, där denna faktor kan anses väga tyngst. Detta på 

grund av kopplingen till behov. Behov var som tidigare nämnt den viktigaste faktorn 

enligt de intervjuade, och det har en direkt koppling till trygghetskänsla. ”Behov” är 

dock en subjektiv känsla, och speglas olika hos varje person. R2 beskrev gränsen för där 

behovet slog in som när han blev en börda för sina nära, och när han inte längre kan 

klara sig fint i vardagen. Ett exempel på sjukdom som R2 nämnde var om han blev 

dement. R1 beskrev dock behovet annorlunda. Hon ansåg att behovet finns väl hela 

tiden, beroende på vad apparaten undersöker. Just ”nu” så såg hon inget behov för GPS 

eller liknande, men tyckte att en apparat som håller koll på blodtryck och hjärta kan 

vara värdefull. 

 

6.3 Användbarhet 

Peek et al (2014), Vichitvanichphong et al (2014), Kolkowska et al (2016) och Dohr et 

al (2010) betonar alla vikten av att apparaten är användbar. Fyller inte apparaten någon 

funktion för användaren så är chansen liten att de vill använda den. De trycker även på 

att det är viktigt att användbarheten är synlig, istället för passiv användbarhet. Detta 

kan sammanliknas med att funktioner fyller ett direkt behov, som att en diabetiker kan 

se sitt blodsocker, eller att en person med blodtrycksproblem kan se sitt blodtryck. 

Detta stödjs även av enkätresultatet, där majoriteten uttryckte att de vill kunna påverka 

hur apparaten fungerar, och vilka funktioner som skall finnas, vilket tyder på ett behov 

av att betona användbarheten. Genomsnittet på fråga 4, ”Jag önskar att ha möjligheten 

att bestämma vilka funktioner som min apparat skall ha (GPS, blodtrycksmätning, 

pulsmätning etc.)”, låg på 5.08. Detta resultat visar ett strakt intresse för att kunna 
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anpassa efter sina egna behov. Både medianen och modus låg på 6. Intervjun stödjer 

även den detta, då behovet var markerat. Det visade sig dock att användbarheten inte är 

begränsad endast till behov, utan även nytta och intresse. Båda deltagarna uttryckte ett 

intresse för apparater som kan användas för att mäta värden som blodtryck och puls, för 

att sedan påverka vardagsvanor som träning, eller kosthåll. Dessa resultat visar en vilja 

till att använda apparater som anses användbara. Intervjudeltagarna till exempel tyckte 

det kunde vara kul att aktivt använda apparaterna, alltså inte ha någon apparat som 

passivt mäter värden hela tiden. Fyller apparaten ett behov, alltså är användbar, så ökar 

acceptansen.  

 

6.4 Influens och delaktighet 

Jones et al (2010), Kolkowska et al (2016), och Peek et al (2014) lägger i sin forskning 

vikt vid att deltagare vill kunna påverka produkter. Peek et al uttrycker att en av 

fallgroparna för teknologi är när användare känner att de inte har någon kontroll över 

apparaterna. Kolkowska et al visar på att delaktighet under implementation och 

påverkningsmöjligheter ökar acceptansen genom att användare har en personlig 

investering i produkten. Även Jones et al presenterar i sin forskning om sina egna 

apparater att användarna blev mer positivt inriktade av att få vara delaktiga. 

Enkätresultatet visar visst stöd till dessa påståenden, då den visar till en mer positiv 

inriktning än negativ. Alla faktorer som mätts (genomsnitt, median, modus) ligger på ett 

medhållande resultat. Men stödet är inte lika starkt som många andra punkter. 

Genomsnittet ligger väldigt nära 4, tillskillnad från de flesta andra frågorna som håller 

sig vid 5. Medianen på båda frågorna (2 och 3) ligger på 4.5. Men modus är 6. Detta 

osäkra resultat kan tyda på en mer negativ inställning under ljuset av de andra tydligare 

ställningstagandena. Det är viktigt att inte glömma att många deltagare tenderar, enligt 

Svartdal (2011), att ”hålla med” forskaren. Tror deltagarna att forskaren vill ha ett visst 

svar, så är det lättare att bara hålla med. Under intervjuerna framkommer det att, visst, 

det är viktigt att ha möjligheten att delta och påverka framtida utveckling, men behovet 

för att vara delaktig är inte starkt. De vill inte förlora rättigheten att delta men känner 

inte heller någon speciell lust till att spendera för mycket tid på det. Det framkommer 

även en viss skepsis till hur mycket deras delaktighet kan påverka produkten, med tanke 

på de inte har tidigare bakgrund i utveckling. Detta intervjuresultat stärker även 

antagelsen om att enkätresultatet kan vara osäkert.  

 

6.5 Förståelse 

Jones et al (2010), Peek et al (2014) och Kolkowska et al (2016) menar i sina artiklar 

att det finns ett stort behov för användare att förstå hur apparater fungerar, och varför 

de är nödvändiga att använda. Finns inte en grundläggande förståelse så minskar 

chansen att äldre vill ta dem i bruk. Peek et al, betonar även vikten av att apparaten är 
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lätt att använda, vilket kan anses falla under förståelse. Enkätresultatet stärker denna 

aspekt genom att 92% lutar mot att känna ett behov av förståelse, där 61% känner ett 

starkt behov. Genomsnittsresultatet på både fråga 5 och 6 är över 5.20, och både median 

och modus på frågorna är 6. Enkäten visar även i fråga 13 på ett behov av att förstå mer 

än funktionalitet, utan även bakdelarna av apparaterna. Alltså hur data lagras. 

Genomsnittet på fråga 13 är 5.13. Median och modus är 6. Dessa resultat visar på ett 

starkt behov av förståelse för att öka acceptans. De intervjuade betonar även de att 

förståelse är viktigt, framför allt att apparaterna är lätta att använda. Men de trycker 

även på att grundläggande förståelse för bakgrundstekniken inte nödvändigtvis är 

viktig, så länge de vet hur apparaten används och vad den som helhet gör och tillför. R2 

uttrycker till och med öppenheten till att gå på kurs för att öka sin förståelse, om det 

skulle vara nödvändigt. R1 är mindre sugen på att behöva ta en kurs, och betonar därför 

viljan att det ska vara enkelt redan från början. 

 

6.6 Social påverkan 

Vichitvanichphong et al (2014), Peek et al (2014) och Kolkowska et al (2016) framför 

i sin forskning att de äldres ståndpunkt kan påverkas av den sociala omgivningen. 

Kolkowska et al presenterar den sociala inverkan som en potentiellt negativ faktor, där 

användares lust att använda övervakningsteknologi minskar om inte andra använder 

samma. Man vill inte sticka ut från mängden. Peek et al (2014) stärker antagandet i sin 

forskning. Vichitvanichphong et al lägger stor vikt vid den sociala påverkan, där vänner 

och familjs antaganden väger tungt. Enkätresultat är likt resultatet om influens och 

delaktighet inte lika starkt som hos de andra faktorerna, men visar fortfarande på att det 

sociala kan påverka acceptansen. Frågorna som tagit sig av denna faktor i enkäten är 7 

och 8, som fokuserar på utseende och uppfattning från omgivning. Genomsnittet på båda 

frågorna är kring 4, och median och modus pendlar mellan 5-6. Anledningen till att 

osäkerheten kring resultatet är för att frågorna kan anses kontroversiella i 

sammanhanget. Taget från empiri så kan det uppfattas som löjligt att ställa utseende och 

välfärd emot varandra. Men trots det så är det viktigt för många att uppfattas på visst 

sätt. Utifrån detta tankesätt så kan det vara så att deltagare som egentligen hade 

meningen om att utseende är viktigt, placerar sig lägre för att inte uppfattas på ett 

olyckligt sätt. Under intervjun så dyker samma resultat upp, där båda föredrog en 

lösning där apparaterna inte är generande. R1 som under hela intervjun visat ett stort 

intresse och hög öppenhet tar till och med ett starkt ställningstagande här, där hon 

uttrycker att en estetiskt ful apparat kan leda till att hon inte använder apparaten, trots 

behov. Hon uttrycker dock att lösningen kan vara så simpel som att bidra med olika 

färger eller liknande till apparaterna. Detta starka ställningstagande kan anses falla 

samman med det tidigare nämnda exemplet om hur folk kan ha påverkats av sina svar. 
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6.7 Anpassningsbarhet 

Kolkowska et al (2016) och Peek et al (2014) uttrycker i sin forskning att 

anpassningsbarhet är väsentligt för acceptans. Finns inte möjligheten för anpassning så 

minskar chansen för användning drastiskt. Även Jones et al (2010) uttrycker i sin studie 

behovet av att kunna anpassa produkterna, där vissa deltagare faktiskt ville begränsa 

sin egna åtkomst till den insamlade informationen för att minska stressen av att se sina 

värden. Denna faktor får ett starkt stöd från enkäten i frågorna 4, 16 och 17. På frågorna 

4 och 16 så låg genomsnittet av svaren på över 5. Median och modus låg båda på 6. Fråga 

17 såg dock annorlunda ut, men är inte heller lika starkt knuten till faktorn. Men även 

här fanns ett stöd där genomsnittet låg på 4.75 och medianen på 5, modus på 6. Dessa 

resultat visar på ett intresse av att kunna anpassa produkten efter sina behov. Fråga 4 är 

starkt förknippad med faktorn, där det rent av handlar om att kunna välja funktioner. 

Resultatet här visar på att användare vill kunna anpassa produkten efter de behov som 

finns, och eventuellt ändra med tiden. Fråga 16 handlar om att kunna stänga av och på 

produkten, vilket även det visar på ett behov av att kunna anpassa produkten efter tider 

då den är användbar. Även här håller de intervjuade med om att anpassningsbarhet är 

viktigt. Alla är inte samma, och många har olika behov. En produkt som är perfekt för en 

person kan anses integritetskränkande för en annan. Med möjlighet till att anpassa 

funktionalitet kan någon som inte vill bli spårad stänga av GPS funktioner etc. R2 vill till 

exempel inte kunna bli spårad, men tycker att en pulsfunktion kan vara intressant. R1 

tycker de flesta funktionerna verkar spännande och användbara, men vill kunna anpassa 

utseendet.  

 

6.8 Kostnad 

Peek et al (2014) presenterar höga kostnader som ett en skrämmande faktor hos 

många äldre, där de oroar sig för att kostnader ska stiga eller vara för höga för att vara 

godtagbara. Vichitvanichphong et al (2014) nämner kostnader som en faktor som är 

intressant för ytterligare forskning. Här stödjer enkäten till viss grad Peek et als 

antagande om att höga kostnader är negativa, där majoriteten lade visade att det var 

viktigt att apparaterna var billiga. Det var även skildra meningar om att vara villiga till 

att betala mer för produkter som tillåter längre vistelse i hemmet. Men anledningen till 

att de flesta ville ha låga kostnader kan förklaras med frågan som ställdes angående om 

staten skulle betala för välfärdsprodukter med en eventuell egenandel, där alla deltagare 

svarade ”ja”. Det framkommer med andra ord att personer i Sverige och Norge förväntar 

sig att kostnaden av att använda välfärdsteknologi ska till stor del täckas av staten, vilket 

förklarar anledningen till att användare inte vill betala stora summor. Frågorna 9, 10 och 

11 täcker denna faktor bäst, och visar på ett osäkert resultat där frågorna 10 och 11 har 

ett genomsnitt på 3.77 och 3.72, dessa frågor handlar om att betala mer. Fråga 9 hade 

mer stöd, och handlade om att produkten skulle vara billig, här låg genomsnittet på 4.61. 

Vad resultatet dock inte får fram är hur mycket kostnad påverkar acceptansen. De 

intervjuade instämmer här med enkätresultatet, och tycker inte att sådana apparater 
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ska betalas helt från egen ficka, speciellt pensionärer som inte längre arbetar. R1 

uttrycker att ett rimligt pris skulle kunna vara 250 norska kronor i månaden, och anser 

att ett högt pris leder till minskad acceptans. Hon medger dock att förväntan att staten 

bidrar är hög. R2 är villig att sträcka sig lite längre, men medger att då ska behovet vara 

väldigt högt. Han erkänner att han hellre lägger pengarna på något roligt. 
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7 Diskussion 

Detta kapitel diskuterar analysen på en mer generell nivå, där möjliga andra 

tolkningar presenteras. Kapitlet diskuterar även validiteten av resultatet. Här 

presenteras även framtida forskningsmöjligheter. 

 

7.1 Resultat 

De flesta resultaten visade stöd till de faktorer som litteraturen tagit upp. Men erbjöd 

vissa nyanser som kan anses saknats. Resultatet visar även till en extra punkt som skulle 

kunna läggas in i modellen för sig, som är behov. Behovet verkade enligt resultatet vara 

den starkaste faktorn vad gäller användning och acceptans. Behov skulle kunna speglas i 

faktorn ”användbarhet”, men kopplingen är för vag för att kunna fylla den vikt som 

behovet verkar innebära. Av intervjuerna så kan det dock tolkas som att begreppen 

”välfärdsteknologi” och ”övervakningsteknologi” bär visst stigma som leder till att 

personer helst undgår teknologin tills valet knappt finns, alltså när ”behovet” kickar in. 

Det framkommer en känsla av ålderdom och svaghet att förknippas med sådan 

teknologi, vilket inte alla vill tolkas som. Då enkäten visade positiva resultat angående 

användning, och intervjun gjorde lika så, men tryckte på intresse och användbarhet, så 

kan det tolkas som att acceptansen ökar om teknologin inte säljer sig som 

”välfärdsteknologi” utan istället som en möjlighet att påverka sitt liv positivt.  

Resultatet pekar även mot att lägga mindre vikt vid ”influens och delaktighet” och 

istället gå mot anpassningsbarhet. Ju mer dynamisk och påverkningsbar en produkt är, 

desto fler kan den nå ut till. Kan funktioner stängas av, så exkluderas ingen. Sedan är det 

självklart positivt att erbjuda möjligheten till påverkan, men det framkommer inte som 

en särskilt stor ”succé”-faktor vad gäller acceptans. En situation där delaktighet dock 

kan vara positivt, är när användare kan påverka utseende på produkten. Det framstod 

trots allt i resultatet som en viktig faktor, men även den faktorn är subjektiv.  

7.2 Enkät  

Enkäten undviker människliga felaktigheter genom att utföras direkt på en plattform 

som samlar och ställer upp resultatet direkt. Detta innebär en minskad chans för att 

värden missas, eller överförs till analysprogram felaktigt. En nätbaserad enkät öppnar 

för möjligheten att nå ut till fler människor, vilket i detta fall var nödvändigt för att få in 

resultat. Nätbaserade enkäter förlorar per automatik kontroll över omgivningen, detta 

för att det inte går att kontrollera miljön kring deltagarna. Detta innebär att faktorer 

som stress kan påverka svaren. Det går inte heller att vara säker på att personer är 

ensamma om att svara på enkäten, vilket kan innebära att svaren inte är sanningsenliga. 

Snowball samplingen öppnade för chansen att nå fler människor. Samplingen bibehöll 

även viss kontroll genom att endast be utvalda människor ge ut enkäten. De enda 

”öppna” platserna som enkäten spreds till var vissa stängda ”Facebook”-grupper, dit 

spreds enkäten genom administratörerna. Men detta innebar att kontroll gavs bort till 
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utomstående individer. Det går därför inte att med säkerhet påstå att deltagarna är den 

de säger att de är En svaghet med enkäten är att uppsättningsordningen på frågorna kan 

påverka svar. Till exempel så kan frågorna om pris ha påverkat öppenheten negativt. 

Enkäten kunde även uppfattas otydlig vad gäller hur svaren skulle ges, utifrån ett ”nu”-

perspektiv eller ett ”framtiden”-perspektiv. När det gällde frågor som bad folk välja 

alternativ, så erbjöds inte möjligheten att stå över. Detta innebär att deltagare som inte 

tyckte att något alternativ stämde kan ha valt ett alternativ som inte stämmer för att 

komma sig vidare i enkäten. 

 

7.3 Intervju 

Intervjun som egentligen skulle vara semi-strukturerad med en individ i taget blev 

istället en djupgående diskussion med båda deltagarna med frågor för att driva 

diskussionen vidare. Detta innebar en oformell stämning där diskussioner kunde bli 

utdragna och tagna till platser som inte fokuserar på arbetet. Detta innebar mycket 

kvalitativ information där även deltagarna kunde tala med varandra öppet om tankar. 

Det blev dock svårt att anteckna all information utan möjlighet för inspelning.  

 

7.4 Framtida forskningsmöjligheter 

Det som kan anses viktigast att fortsätta forska på är vad som definierar ”behov”. När 

anser en individ att ett behov finns? Är det när det inte längre finns något val? Är det när 

en produkt fyller en aktiv roll i vardagen? Möjligheterna är lika många som individer.  

Intressant ytterligare forskning skulle kunna vara att undersöka användning och 

acceptans av välfärdsteknologi hos partners/gifta, där en part är väldigt öppen och den 

andra väldigt tillbakadragen. Går det att finna en balans där den som behöver 

välfärdsteknologi får det som behövs utan att partnern blir negativt påverkad?  

Annan framtida forskning är att i detalj undersöka öppenhet för välfärdsteknologi 

som har som syfte att se till så att man åldras bättre, hos de som inte ännu har ett behov. 

Alltså teknologi som inte fyller ett klart välbehövt syfte, men som potentiellt sätt kan 

underlätta åldrande och framtid. Är folk villiga att ge upp visst privatliv/”frihet” för att 

få ett längre hälsosammare liv?  

Det är även intressant att utforska skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 

öppenhet.  

 

7.5 Samhälleliga aspekter 

Detta arbete lägger ett stort fokus på samhälleliga aspekter, framför allt kopplat till de 

äldre i samhället. Arbetet leder till att de äldre i samhället får en större röst vad gäller 
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teknologi som ofta är utvecklad för dem. Det insamlade resultatet kan i rätt händer 

påverka utvecklingen på ett positivt och mer inkluderande sätt. Genom att undersöka 

denna rapport så kan företagens förståelse öka för potentiella kunder, och kan även leda 

till ändringar vad gäller tankesätt och tillvägagång för att producera välfärdsteknologi. 

Förståelsen för vad som faktiskt sökes kan i slutändan leda till mer smart teknologi i 

samhället, vilket kan ha stor påverkan. En kommun med många användare, och tillgång 

till insamlade data (förslagsvis anonym) kan till exempel göra stora ändringar beroende 

på befolkning. Som exempel så kan: kommunen märka att alkoholhalten i blodet hos 

många ökat markant under ett år, och att våld i hemmet ökat med alkoholkonsumtionen, 

detta kan då leda till att åtgärder tas för att minska alkoholkonsumtionen.  

I framtiden kan det vara så att smart välfärdsteknologi spelar en stor roll i allas 

vardag, det är därför viktigt med sådana här arbeten som faktiskt fokuserar på 

människan. Släpps tyglarna helt om utvecklingen, så kan det sluta negativt för ett 

samhälle. Samhällen bygger på människor, och människors välstånd. Ignoreras 

välståndet så minskar människans motivation. Minskad motivation leder till 

konsekvenser för samhället. 

 

7.6 Vetenskapliga aspekter 

Utvecklingen av teknologi visar inte några särskilda tecken på att minska de 

kommande åren, och det kan tolkas som att utvecklingen är före förståelsen av 

användarna. Denna rapport ger ett ytterligare perspektiv på de som faktiskt använder 

teknologin i slutändan. Det är viktigt att inte glömma bort människan i det hela. Med 

hjälp av denna rapport finns ett ytterligare stöd för att kunna ta utvecklingen åt rätt håll. 

Till exempel så visade ena personen under intervjun ett tillbakahållet närmande till 

teknologin på grund av behovet att skydda privatlivet och integriteten. Detta visar 

tecken på att utvecklingen behöver ta hänsyn till vad som faktiskt samlas in, och inte 

endast vilka funktioner som kan vara ”roliga” att ta med. Kapitlet om framtida forskning 

erbjuder även det ytterligare möjligheter som vetenskapen kan bygga vidare på, för att 

ta utvecklingen åt ett ”accepterat” håll. 

Arbetet har även sin grund i många andra arbetens iaktagelser, antagelser och 

slutsatser, och kan därför anses stärka eller motsätta sig deras resultat. Detta främjar 

forskning, och det forskningen står för, nämligen att försöka samla så mycket bevis som 

möjligt. Arbetet fungerar alltså som ytterligare en referenspunkt i forskningen om att 

finna det som är ”sant”, tills motbevis kommer.  

 

7.7 Etiska aspekter 

De etiska aspekter som detta arbete har tagit hänsyn till och identifierat har varit 

många. Först och främst så har arbetet tagit hänsyn till de etiska huvudkraven som 
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vetenskapsrådet (2002) tagit upp som viktiga under forskning. Syftet med detta var att 

se till så att deltagare vet vad de utsätts för, samt deras rättigheter.  

Men sedan så kan arbetets syfte tolkas som att ha en grund i etik. Arbetet siktar trots 

allt mot att leda framtida utveckling åt ett etiskt och accepterat håll av de äldre i 

samhället. Arbetet har samlat in tankesätt och ställningstaganden hos individer, där de i 

grunden beskriver sitt etiska ställningstagande. Speciellt i frågor som behandlat 

privatliv och säkerhet. Dessa etiska aspekter kan sedan framtida utvecklare ta hänsyn 

till för att undgå att utveckla en apparat som bygger på ogrundade normer om rätt och 

fel hos sina kunder. 

Arbetet har givit de annars ofta översedda äldre människorna i samhället en röst och 

möjlighet att påverka framtida forskning. Teknologi är inte ett ämne som visar någon 

form av risk för att bli utdaterat någon gång snart, och visar egentligen tecken på att 

utvecklingen ibland går för snabbt. Bara faktum att Internet of Things anses av USA som 

en störande teknologi som de löper risken av att tappa kontroll över stärker behovet av 

etiska riktlinjer. Detta arbete är ännu en välbehövd riktlinje vad gäller utveckling med 

etiskt stöd. För att styrka de etiska behoven ytterligare så kan man ta en titt på det nu 

(2018) nya regelverket General Data Protection Regulation (GDPR) i EU, som har som 

syfte att skydda individen ytterligare på nätet.  
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8 Slutsats 

Här presenteras slutsatserna som resultatet och analysen lett till i förhållande till 

forskningsfrågorna.  

Som slutsats så är det nödvändigt att koppla tillbaka till den tidigare angivna 

forskningsfrågan, som är ”att utforska öppenheten till smart välfärdsteknologi”, som 

sedan blev nedbruten till följande frågor: 

• Påverkas personen av faktum att teknologin är kopplad till internet?  

o Vet folk vilken information som lagras; hur informationen lagras; vart 

informationen lagras; hur informationen används?  

• Påverkar kunskap om dessa punkter ställningstagandet till teknologin? 

• Om användarna är skeptiska till teknologin, grundar sig då skepsisen i 

öppenhet, teknikrädsla eller något annat? 

• Vad kan öka tilliten och öppenheten till teknologin? 

Svaret är då att som helhet så vill folk gärna veta hur information lagras; vart den 

lagras; hur den lagras; hur informationen används. Men det anses inte som fullkomligt 

nödvändigt att veta allt, då det kan bli för tekniskt. Faktum att teknologin är smart, alltså 

uppkopplad till internet, påverkar inte användandet. Det som påverkar användandet är 

behovet av teknologin, samt vilken typ av information den samlar in. Mindre personlig 

information anses godtagbart att samla in, och mer personlig information kräver ett 

större behov. Användarna/de äldre ser sig enligt detta resultat inte som skeptiska, utan 

lägger vikt vid behov och syfte. De anser att det inte riktigt finns någon poäng i att samla 

in privat information bara för samlandes skull. Tilliten ökar i förhållande till behovet för 

teknologin, men även av många andra faktorer som exempelvis säkerhet, 

anpassningsbarhet, förståelse, användbarhet och respekt för privatliv.  

Men även viktigt att notera är att allt som har med acceptans att göra är subjektivt. 

Oavsett vad så kommer inte alla människor tänka det samma. Det är viktigt att göra 

produkter så anpassningsbara som möjligt, för att erbjuda användarna produkter som 

de kan forma efter sina egna behov. 
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Bilaga 

Här presenteras resultatet från enkäten och intervjun.  

Enkät 

Enkäten fick 26 svar i Sverige och 10 svar i Norge, sammanlagt 36 svar. Efter att denna 

mängd var uppnådd stängdes svarsmöjligheten på enkäten av för att behålla samma värden 

genom hela analysen. 

Könsfördelningen av respondenterna var 78% kvinnor och 22% män. 

Bostadsdelsfördelningen av respondenter var 61% centralt och 39% lantligt/landsbygd. 

Åldersfördelning, indelat i grupper: 

1. 71–79 – 11 respondenter 

2. 65–70 – 17 respondenter 

3. 60–64 – 3 respondenter 

4. 45–59 – 5 respondenter 

Civilstånd 42% ogifta, 33% gifta,  17% sambor, 5% änka/änkeman och 3% ”i ett förhållande”.  

Mängd invånare i stad: 

39% > 60.000 

3% 30.000 – 60.000 

11% 15.000 – 30.000 

30% 5.000 – 15.000 

17% < 5.000 

Tidigare vetskap om välfärdsteknologi, 58% svarade ja.  

Tidigare användning av välfärdsapparat, 89% svarade nej. Apparater som använts av vissa 

deltagare (en deltagare kan vara uppsatt på flera produkter): 

1. Blodtrycksmätare, 1 person 

2. Sockermätare, 1 person 

3. Kamera, 1 person 

4. Belysning, 1 person 

5. Puls, 1 person 
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6. ”Teknologi – arbetsterapi”, 1 person. 

Tror kan förenkla vardagen, 69% svarar ja. 

Tror att välfärdsapparater kan leda till att känna sig tryggare i vardagen, 67% svarade ja. 

Borde välfärdsapparaters kostnad täckas av staten? Alla deltagare ansåg att staten borde täcka 

kostnader, eventuellt att en egenandel betalas. 

64% tycker inte att det är obehagligt att information skickas och lagras i en databas. 

Vilka apparater känns trygga att använda? Mångvalsfråga. Redovisat efter antal röster: 

1. Blodtrycksmätare: 22 röster 

2. Blodsockermätare 12 röster 

3. GPS som sänder kontinuerlig information om position: 12 röster 

4. Pulsmätare: 13 röster 

5. Fallsensor: 22 röster 

6. Sensor som registrerar om utgångsdörren öppnas/stängs: 13 röster 

7. Lampor som registrerar om någon är hemma och i rummet: 11 röster 

8. Kamera som kollar så att du ligger i din säng: 10 röster 

Hur insamlad information från apparater vill granskas/tas emot av användaren, mångvalsfråga. 

Redovisat efter antal röster: 

1. Applikation: 20 röster 

2. Telefonsamtal från apparats utgivaren: 9 röster 

3. Telefonsamtal från läkare vid varningstecken: 20 röster 

4. Telefonsamtal från hemtjänsten: 7 röster 

5. SMS: 14 röster 

6. Mail: 8 röster 

7. Post: 4 röster 

Tabell som visar på ”hur väl påståenden stämmer in på dig”. 1 – ”stämmer inte alls” och 6 – 

”Stämmer mycket väl”. Tabellen representerar inte ordningen som påståendena ställdes i, endast 

svaren. Svaren presenteras i procent, och är avrundade, alltså ungefärliga. 

 Påstående 1 2 3 4 5 6 Gränssnitt 
(G) 
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Median 
(M) 

Modus 
(MO) 

#1 Jag är öppen för ny teknologi. 6% 6% 8% 17% 8% 56% G: 4.83 

 M: 6 

 MO: 6 

#2 Jag önskar att vara delaktig helt från 

starten av utvecklingen av nya 

apparater. 

8% 8% 11% 22% 17% 33% G: 4.3 

 M: 4.5 

 MO: 6 

#3 Jag önskar att ha möjligheten att vara 

med på att förbättra apparater som 

redan finns på marknaden. 

11% 11% 6% 22% 19% 31% G: 4.19 

 M: 4.5 

 MO: 6 

#4 Jag önskar att ha möjligheten att 

bestämma vilka funktioner som min 

apparat skall ha (GPS, 

blodtrycksmätning, pulsmätning etc). 

3% 3% 8% 8% 25% 53% G: 5.08 

 M: 6 

 MO: 6 

#5 Det är viktigt för mig att förstå hur 

apparaten fungerar. 

6% 0 3% 6% 25% 61% G: 5.27 

 M: 6 

 MO: 6 

#6 Det är viktigt för mig att apparaten är 

lätt att använda. 

6% 0 3% 8% 14% 69% G: 5.33 

 M: 6 

 MO: 6 

#7 Det är viktigt för mig att apparaten 

inte är generande/inte syns väl. 

8% 8% 17% 8% 31% 28% G: 4.27 

 M: 5 

 MO: 5 

#8 8% 14% 17% 22% 8% 31% G: 4 
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 Det är viktigt för mig att apparaten är 

estetiskt fin. 

M: 4 

 MO: 6 

#9 Det är viktigt för mig att apparaten är 

billig. 

3% 8% 11% 22% 14% 42% G: 4.61 

 M: 5 

 MO: 6 

#10 Jag är villig att betala mer för 

produkter som gör att jag kan bo 

hemma längre. 

19% 8% 11% 19% 19% 22% G: 3.77 

 M: 4 

 MO: 6 

#11 Jag är villig att betala mer för 

produkter från producenter jag litar 

på. 

14% 6% 22% 22% 25% 11% G: 3.72 

 M: 4 

 MO: 5 

#12 Jag önskar full kontroll över vem som 

har tillgång till min information. 

6% 0 3% 14% 14% 64% G: 5.22 

 M: 6 

 MO: 6 

#13 Jag önskar fullständig information om 

vart och hur min information lagras.  

8% 0 3% 14% 8% 67% G: 5.13 

 M: 6 

 MO: 6 

#14 Jag bekymrar mig över att min 

information ska användas till annat 

än det jag tillåtit. 

11% 6% 11% 14% 17% 42% G: 4.44 

 M: 5 

 MO: 6 

#15 Jag bekymrar mig över att min 

information ska hamna på avvägar. 

3% 3% 8% 11% 19% 56% G: 5.08 

 M: 6 

 MO: 6 

#16 0 6% 3% 14% 19% 58% G: 5.22 

 M: 6 
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 Det är viktigt för mig att kunna stänga 

av och på apparaten när jag känner 

för det.  

MO: 6 

#17 Jag är villig till att dela mer personlig 

information med apparater som gör 

så att jag kan bo hemma längre. 

6% 0 11% 17% 31% 36% G: 4.75 

 M: 5 

 MO: 6 

Tabell 1: Tabell över svar på ”hur väl stämmer följande påstående in på dig” frågor.  

 

Intervju 

Under intervjun togs endast anteckningar, intervjun kan därför inte transkriberas. 

Intervjudeltagarna var utvalda från de som svarade på enkäten, för att få mer djupgående 

information om varför de svarade som de gjorde. Intervjun utfördes på två personer 

samtidigt. Deltagarna presenteras som R1 och R2, för att behålla anonymitet. R1 är en man 

på 64 år, och R2 är en 67 årig kvinna. Här kommer huvudfrågorna och svaren som kom upp 

under intervjun. ”F” är en förkortning för fråga, så ”F1” = Fråga 1. Men viktigt att notera är 

att intervjun utformade sig till en diskussion, detta innebär att det inte alltid var raka frågor. 

Visa teman togs upp naturligt under samtalet, vilket innebär att det inte fanns en fråga utan 

mer av ett tema, som t.ex. ”kostnad”. 

F1: Har ni tidigare använt någon välfärdsapparat?  

R1: Nej. Har använt GPS, men räknar inte det som en välfärdsapparat. 

R2: Nej. Men har beställt det till sin mor, en alarmknapp, som inte användes. Använde inte 

knappen för att undgå att vara till bry, och på grund av misstro till teknologi.  

 

F2: Kan en välfärdsapparat förenkla din vardag? 

R1: Kan tänka sig en klocka som visar puls och blodtryck. Men vill undgå spårning som GPS. 

Trycker mycket på att bara de som har behov för informationen ska ha den. Öppen till 

mycket beroende på behov.  

R2: Absolut! Vill gärna ha allt som erbjuds. Kan tänka sig inopererad apparat, om det krävs 

för att undgå boende. Öppen till allt efter behov. 

 

F3: Hade du känt dig tryggare i vardagen idag med en välfärdsapparat?  
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R1: Nej. Litar på sin kropp. Men kan vara spännande. 

R2: Har inget behov idag. Men kan vara intressant att mäta sovmönster och blodtryck. 

 

F4: I en situation där ni har välfärdsapparater, vill ni se värden som mäts?  

R1: Vill se.  

R2: Vill se. Tänker att det kan motivera till bättre livsstil.  

 

F5: Vill ni vara delaktiga i starten av utveckling av en välfärdsapparat? 

R1: Idag finns inte intresse. Tror inte behovet kommer finnas. 

R2: Tycker det låter som mycket jobb. 

 

F6: Vill du vara med att utveckla färdiga apparater? 

R1: Ja, kan tänka sig vara med när behov finns. 

R2: Absolut, lämnar gärna feedback. 

 

F7: Vad tänker ni om att använda en välfärdsapparat som ni kanske inte är i akut behov av, 

om ni kan stänga av och på som ni vill. T.ex. till situationer där ni är i skogen etc? 

R1: Ja, kan man kontrollera när den används och så vidare, så skadar det ju inte att ha en. 

Tillbakadragen vad gäller allt som kan kopplas till sjukhus. Vill inte förlora all makt över sitt 

eget liv. Lägger upp idén om att det vore bra med en apparat som startas automatiskt efter 

att den varit avstängd en viss tid, för att undgå situationen där man stängt av apparaten och 

det sedan händer något, men hade bara varit intresserad av det om han var dement, eller 

utsatt på annat sätt. Svarade på enkäten utifrån hur han kände nu, inte i framtiden. Kan 

tänka sig vara mycket mer öppen när ett klart behov finns, för att bland annat bespara 

omgivningen. 

R2: Har väldigt gärna en sådan. Berättar om situationer där en apparat med bland annat GPS 

hade kunnat rädda liv. Tänker generellt att om man är två, så kan det vara passande att 

kunna stänga av och på som man vill, då man ofta kan passa på varandra. Tänkte på 

framtiden när hon svarade på enkäten.  
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F8: Hur hade ni känt för att ha en inopererad apparat som inte kan stängas av och på, som 

kan ställa diagnoser om stroke, hjärtinfarkt etc? 

R1: Tycker övervakningssamhället är obehagligt, och vill helst undgå vissa saker… Menar att 

det inte finns något tak på utvecklingen. Oroar sig över att information hamnar i fel händer.  

R2: Är öppen för teknologi som kan rädda livet. Möjligtvis vänta lite tills det kan tänkas vara 

mer aktuellt. 

 

F9: Diskussion om vad som kan hända om information hamnar i fel händer. Ett exempel som 

tas upp är situationen där försäkringsbolaget får tag i data om blodtryck, som visar sig vara 

dåligt en stund innan en bilkrasch. Försäkringsbolaget använder sedan informationen för att 

undgå betalning. 

R1: Trycker mycket på att information i fel händer kan ha en negativ påverkan på samhället.  

R2: Tycker det kan vara obehagligt om rånare får tag i information om när hon är hemma 

eller inte, men väljer att lita på de som ansvarar för produkten.  

 

F10: Om tidig start av användande av välfärdsapparater kan leda till ett längre och friskare 

liv. Hade det påverkat när ni ville börjat?  

R1: Ja, man menar ju att ålderdom är en sjukdom. Men vill undgå ”övervaknings” delarna av 

teknologin.  

R2: Vill gärna börja om det försäkrar att man lever ett anständigt liv längre. Vill inte leva 

längre och må dåligt av ålder. Har använt program som kollade kosten under en diet, tyckte 

det var fantastiskt. Ett lättare sätt hade varit bra. 

 

F11: Tror ni boplatsen centralt eller lantligt påverkar er bedömning om att använda 

apparater? (båda bor centralt) 

R1: Tycker inte riktigt att det ändrar så mycket, ambulansen tar ungefär lika lång tid. Behovet 

behöver inte öka på grund av position. 

R2: Ja, bor man lantligt så är det ju mer aktuellt med en apparat, då man är långt från hjälp. 

Tycker att det kan vara bra att ha då. Tycker definitivt att det är värt att bära en klocka för 

att rädda sitt liv. 
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F12: Kan det vara aktuellt att använda en välfärdsapparat som är ”offline”, som bara 

aktiverar ett alarm om något är fel. För att notifiera partner.  

R1: Ja, det kan vara intressant.  

R2: Ja, absolut.  

 

F13: Många tycker det är viktigt att förstå hur saker fungerar, hur känner ni? 

R1: Vill gärna förstå det grundläggande. Men måste inte förstå alla detaljer. Drar exempel 

om Ipad, där han kan det mesta men inte allt. Så länge tjänsten är vad den är. 

R2: Vill ha höjdpunkterna. Men är öppen för teknologin även om den kommer utan 

förklaring.  

 

F14: Hur är det med svårighetsnivån att använda? 

R1: Ju enklare desto bättre. Men kan tänka sig ta en kurs för att förstå hur det fungerar. 

R2: Vill ha det enkelt eller inte alls. 

 

F15: Kan det kännas jobbigt om det går falska alarm till läkare eller vänner? 

R2: Tycker inte att det är ett problem så länge det är teknologins fel och inte hennes, och att 

det inte kostar för att betala för utryckningen.  

 

F16: Om ni var tvungna att lämna in apparaten på reparation eller diagnos en gång i 

månaden, hade det fortfarande varit aktuellt? 

R1: Tycker inte det låter intressant.  

R2: Klart nej. Vill inte spendera massa tid på det. 

 

F17: Kostnad. 

R1: Väljer bort apparaten om det blir för dyrt. Lägger hellre pengarna på något annat. 

R2: Tycker staten ska täcka allt utöver en egenandel. Eventuellt att man lånar apparater. Kan 

tänka sig betala 250 kr/mån, tycker det passar för en pensionär. Står det mellan boende eller 
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apparat, så kan hon tänka sig betala högre summa, så länge man fortfarande kan ha 

tillräckligt för att leva.  

 

F18: Lagring. Hur känner ni om att dela information i forskningssyfte anonymt? För att mäta 

folkhälsa etc.  

R1: Helt ok om det är anonymt. 

R2: Är helt öppen för att dela med sig av information om det är privat. 

 

F19: I en situation där ni använder en apparat. Hur tänker ni om att information lagras på en 

databas? 

R1: Undrar lite om varför det lagras. Lagras det bara för att lagras? Helt ok om det bara 

används för t.ex. journal. 

R2: Sätter ingen speciell vikt vid det 

 

F20: Vill ni ha kontroll över informationen? 

R1: Så länge de som ser informationen har behov för den så är det ok. Vill veta ungefär vem 

som har info och varför. Vill inte börja få suspekt reklam från ingenstans. Tycker inte det är 

ok om information kommer på avväg, men det hade inte påverkat användandet om behovet 

för apparaten fanns. 

R2: Vill inte att informationen ska missbrukas. Hade dock inte påverkats av kunskapen om 

att informationen används fel. 

 

F21: Hur känner ni angående om apparaten är generande? 

R1: Vill helst ha en fin apparat. 

R2: Vill gärna ha en fin apparat. Hade nog valt bort apparaten om den var generande. Får 

gärna vara lite ”trendig”, med olika färger etc. 

 


