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Application as mobile security alarm to support older people's activity outside the 

home 

Background: Welfare technology aids can enable frail elderly people to age in place and are therefore 

important to develop. Applications for mobile security alarms are an example to create security in 

activities, especially outside the home, which contributes to engagement in the society. However, it is 

unclear how frail elderly people look at these aids. Objective: The purpose of the study was to describe 

activities of frail elderly people outside their own homes and their attitudes related to the potential future 

use of mobile security alarms in these activities. Method: A survey was conducted in a geriatric 

department (n=47). Analyses, including group comparisons, were conducted by Chi-Test (χ2) and Mann 

Whitney U-Test. Result: The number of activities outside the home a regular week was low (�̅� = 3) and 

the participants abstained from these activities because they were insecure (n=21), alone when they went 

out (n=30) or felt unease (n=27). Lonely living and women engaged significant lower in activities outside 

their home compared with cohabitants’ and men. Conclusion: Several participants considered that the 

application would increase their activities outside their own home and the participants generally had a 

positive attitude related to the future use of mobile security alarm applications.  

 

Keywords: ageing in place, autonomy, engagement, frail elderly  
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Applikation för mobila trygghetslarm som stöd för äldre personers aktivitet utanför 

bostaden 

Bakgrund: Välfärdstekniska hjälpmedel kan möjliggöra sköra äldre personers kvarboende i den egna 

bostaden och är därför viktiga att utveckla. Applikationer (appar) för mobilt trygghetslarm är ett exempel, 

för att skapa trygghet i aktiviteter i och framförallt utanför den egna bostaden, vilket bidrar med 

delaktighet i samhället för användaren. Det är dock oklart hur äldre personer ser på dessa 

hjälpmedel. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sköra äldre personers aktiviteter utanför den egna 

bostaden samt deras attityder relaterat till framtida användning av mobilt trygghetslarm vid dessa 

aktiviteter. Metod: En enkätundersökning genomfördes på en geriatrisk slutenvårdsavdelning (n=47). 

Analyser, bland annat gruppjämförelser genomfördes via Chi2-test (χ
2
) och Mann Whitney U-

test. Resultat: Antalet aktiviteter utanför bostaden en vanlig vecka var lågt (�̅�=3) och respondenterna 

avstod dessa aktiviteter då de ofta var otrygga (n=21), ensamma då de gick ut (n=30) eller kände oro 

(n=27). Ensamboende och kvinnor avstod i högre utsträckning aktiviteter utanför bostaden jämfört med 

sammanboende och män. Slutsats: Flera deltagare ansåg att appen skulle öka deras aktiviteter utanför den 

egna bostaden och respondenterna hade generellt en positiv attityd relaterat till framtida användning av 

app för mobilt trygghetslarm. 

 

Nyckelord: delaktighet, kvarboendeprincipen, självständighet, sköra äldre personer   
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Bakgrund 

Förbättrade levnadsförhållanden, utbildning och forskning gör att vi över hela världen kan se en 

demografisk utveckling där personer lever längre och andelen äldre personer ökar (1, 2, 3, 4). En del av 

dessa personer kan beskrivas som sköra äldre personer, vilka Socialstyrelsen beskriver som personer 65 år 

eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller 

sjukdom. Socialstyrelsen beskriver även att man tillhör gruppen sköra äldre personer om minst tre av 

följande parametrar stämmer in: fem eller fler läkemedel, bor ensam eller har stöttning kring den 

personliga omvårdnaden, svårigheter i gång/förflyttning, kontakt med vården den närmsta tiden eller 

någon form av kognitiv svikt (5).  Det är inte ovanligt att sköra äldre personer känner sig otrygga i 

aktiviteter utanför den egna bostaden vilket innebär minskad delaktighet i samhället eftersom de inte 

gärna lämnar den egna bostaden (6, 7, 8). Välfärdsteknologi utvecklad med sköra äldre personer i fokus 

ses som en potentiell lösning på många av de frågorna som finns kring välfärdens utveckling och inte 

minst kring äldre personers hälsa och delaktighet i samhället (9).  

Välfärdsteknologi är ett begrepp som används för att beskriva teknik som bibehåller eller ökar en 

persons aktivitet, trygghet samt delaktighet i samhället och som bidrar till välbefinnande samt livskvalité 

för personer med ökad risk för funktionsnedsättning (9, 10). Mobiltelefonen, inte minst tillsammans med 

olika applikationer (appar), är ett välfärdstekniskt hjälpmedel som utvecklats snabbt de senaste åren. 

Andra välfärdstekniska hjälpmedel som utvecklats för att stötta personer att tryggt bo kvar hemma är 

bland annat olika system som upptäcker fall, håller koll på hälso-relaterade vitalparametrar och inte minst 

larmsystem, trygghetslarm, som kan aktiveras om personen hamnat i nödsituation i det egna hemmet (12, 

13, 14). Tidigare studier (1, 3, 9) tyder på att implementering och användandet av välfärdsteknologiska 

hjälpmedel kan vara ett bra medel för sköra äldre personer när det kommer till att bo kvar i det egna 

hemmet enligt kvarboendeprincipen. 

Kvarboendeprincipen, är den grundläggande policyn i Sverige, och innebär att man i största möjliga 

utsträckning ska arbeta för att personer ska kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt i det 
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egna hemmet (15). Kvarboendeprincipen möjliggörs i form av insatser som bibehåller/ökar personers 

trygghet i vardagen, dels genom bostadsanpassning, hemtjänst och hjälpmedelsöversikt i hemmet (14, 

16). Kvarboendeprincipen inkluderar inte enbart den egna bostaden utan innefattar även närområdet inom 

vilket personen befinner sig, verkar och är delaktig i. Kvarboendeprincipen har påvisade 

samhällsekonomiska vinster, där kommunerna inte behöver bygga nya och dyra omvårdnadsboende för 

att möta den demografiska utvecklingen (16).  Larsson (17) påpekar att det finns risker med strävan efter 

kvarboendeprincipen, där personer kan känna sig isolerade innanför hemmets fyra väggar eftersom de 

inte känner sig trygga i att ge sig ut på aktiviteter utanför den egna bostaden på grund av bland annat 

osäkerhet kring den egna fysiska förmågan samt miljömässiga faktorer i utomhusmiljön (6).  

I Sveriges Kommuner och Landstings rapport 2007 (18) menar de att begreppet trygghet ofta 

används, men sällan definieras och att trygghet ofta ses som frånvaron av otrygghet kring risker i 

vardagen eller vid minimerandet av otrygghet (19, 20). Summer Meranius (21) beskriver att äldre 

personer anger trygghet som en viktig komponent i vardagen för livskvalité vid kvarboende i den egna 

bostaden. WHO (6, 22) definierar livskvalité som en persons uppfattning kring hur en person ser på sig 

själv utifrån den kultur samt de värderingar personen har i relation till personens mål och förväntningar på 

sig själv. Livskvalité handlar inte enbart om frånvaro av sjukdom, utan mer om den subjektiva hälsan, 

vilken innefattar socialt, mentalt och fysiskt välbefinnande i förhållande till personens egna mål i livet 

(23). Välfärdstekniska hjälpmedel som trygghetslarm har utvecklats för att skapa trygghet och livskvalité 

för sköra äldre personer vad gäller att bo kvar i den egna bostaden (24). 

Det traditionella välfärdstekniska hjälpmedlet trygghetslarmet som tillhandahålls användaren 

genom kommunen via bistånd är kopplat till en trygghetsjour och gör det möjligt att påkalla hjälp vid 

akuta situationer som sker i det egna hemmet (24). Sverige har genomfört en digitalisering av 

trygghetslarmen och vid Socialstyrelsens rapport 2017 (25) var 69% av de aktuella 231,000 

trygghetslarmen digitala. Skiftet innebär att trygghetslarmen kopplas via mobilnätet eller 

internetuppkopplingen istället för via det analoga nätet. Detta är en utveckling som efterfrågats av fler och 
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fler äldre användare, i takt med att användning av mobiltelefonerna blivit allt mer vanligt förekommande 

(7, 25). Det traditionella trygghetslarmet har bidragit med ökad trygghets och möjliggörandet av 

kvarboende i den egna bostaden för sköra äldre personer. Larmet fungera däremot bara inomhus eller 

inom en radie på ca 50m från den egna bostaden där basstationen för larmet är beläget. Alltså kvarstår 

problematiken med att personen fortfarande måste vistas i eller i närmaste anslutning till hemmet (24). 

Begränsningen av larmningsområdet kan ge brist på delaktighet i aktiviteter utanför den egna bostaden då 

användaren väljer att inte lämna larmområdet, vilket riskerar ha en negativ inverkan på sköra äldre 

personers livskvalitet (2, 3, 26).  

Delaktighet i aktiviteter utanför bostaden är en viktig del vad gäller kvarboende för sköra äldre 

personer (2, 16, 27, 28, 29). En persons delaktighet handlar om dennes engagemang i olika livssituationer 

genom aktivitet. Eftersom människan är en aktiv och social varelse definierar många personer sig via 

delaktighet i aktiviteter genom de sociala kontexter man deltar i och ser delaktigheten som något önskvärt 

eller många gånger nödvändigt för välbefinnande samt livskvalité (30). I Socialtjänstlagen (15) beskrivs 

det att sköra äldre personer ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det är inte 

ovanligt att sköra äldre personer lever ensamboende efter förlust av en partner och känner sig otrygga att 

vistas ensamma utanför den egna bostaden efter partnerns bortgång. Även den nedsatta fysiska förmågan 

såsom nedsatt balans och syn m.m. påverkar personers delaktighet i aktiviteter i sociala sammanhang, 

vilket kan ha en negativ effekt för personens hälsa och välbefinnande (6). 

För att möjliggöra delaktighet utanför det egna hemmet har mobila trygghetslarm utvecklats. Dessa 

bygger på en positionsenhet med GPS-larm som fungerar även då personen inte befinner sig i nära 

anslutning till den egna bostaden (31). Larmen kan innehålla automatisk svarsfunktion att använda när 

anhöriga ringer. Användaren kan själv ringa upp eller skicka ett förbestämt meddelande med en 

knapptryckning om något händer. Landräddningen är en tjänst som bygger på ett mobilt trygghetslarm i 

form av en app som används tillsammans med en smartphone. Appen fungerar som andra mobila 

trygghetslarm där användaren är uppkopplad via mobiltelefonens GPS-funktionen och då användaren 
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larmar kan larmmottagaren identifiera personens position som kan komma för att hjälpa användaren. 

Användarens närstående eller vänner kan koppla upp sig mot användaren i appen och på så sätt får 

användaren ett eget trygghetsteam som går att larma även vid aktiviteter utanför den egna bostaden (32). I 

framtiden är tanken att appen ska bygga på ett stort socialt nätverk av volontärer, som kan komma till 

undsättning om en användare larmar. Under aktiviteter utanför den egna bostaden kan man, redan nu, 

aktivera en funktion som heter ”Följ mig”, vilket innebär att en förvald person kan följa användaren på en 

karta i sin mobiltelefon. Man kan då gå ut, i vetskapen om att någon vet var man är och kan hjälpa till om 

det skulle hända en något. En svensk studie (33) som utförts kring mobila trygghetslarm, visar på ökad 

livskvalitet för både användaren, men även anhöriga till användaren vid användning av app för mobila 

trygghetslarm. Målet med appen är att skapa en trygghet för användaren samtidigt som man vill minska 

resurskrävande insatser från redan tidigare belastade organisationer såsom ambulans- och 

hemtjänstpersonal, i situationer då dessa inte är nödvändiga. Det kan till exempel handla om att någon 

ramlat men inte skadat sig och behöver hjälp att ta sig hem. Studien (33) visar att kostnader för 

räddningsinsatser och kommunala insatser som hemtjänst kan förväntas minska vid användandet av app 

för mobilt trygghetslarm. Hjälpmedelsinstitutet samhällsekonomiska nyttokostnadsanalys (11) som 

genomfördes kopplat till tidigare nämnd svensk studie (33) visade på kostnadseffektivitet vid 

samhällskostnader för räddningsinsatser redan efter fyra månaders användning. Bland annat behöver 

poliser inte åka ut och leta efter försvunna personer då anhöriga kan följa personen via appen och på 

samma sätt kan utryckning av ambulans förhindras genom att en anhörig/volontär möter upp användaren 

och hjälper till att avgöra hur allvarligt tillståndet är och vid behov transportera personen till sjukhus eller 

vårdcentral (11). Förhoppningen är att appen Landräddningen kommer laddas ner av många frivilliga och 

att det på sätt byggs upp ett stort säkerhetsnät i samhället för personer som behöver mer trygghet i sin 

vardag. 

Appen Landräddningen har funnit tillgänglig sedan 2013 (32), men tjänsten har inte fått något 

ordentligt genomslag och det är oklart varför. Det är därför av intresse att tillfråga potentiella användare 
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för att identifiera behov och attityder kring appen för att kunna påverka vidareutveckling och 

implementering. Problem som sedan tidigare funnits kring sköra äldre personers teknikanvändande har 

kretsat kring svårigheterna vid implementering av ny teknik (7). Modern teknik utvecklas ofta utan att 

sköra äldre personer fått vara med att tycka till, komma med erfarenheter och tankar kring deras egna 

behov i förhållande till tekniken, inte minst kopplat till delaktighet i samhället. Att involvera den 

målgrupp som tekniken är tänkt att vända sig till är en viktig framgångsfaktor för att framför allt ny 

teknik ska få fotfäste och för att implementering ska underlättas (3). Man behöver veta vilka personer som 

kan tänka sig använda appen och är det några som inte alls kan tänka sig att använda app för mobilt 

trygghetslarm, denna kunskap skulle ge bättre förutsättningar för god implementation samt användande 

av appen (3, 34). Modellen Technology acceptans model (TAM) är framtagen med anledning av att förstå 

sig på användbarheten och användarvänligheten kring teknik och äldre personer. Faktorerna användbarhet 

samt användarvänlighet är centrala i modellen och dessa styrs av bland annat externa omständigheter 

såsom tilltalande design och pris (34). Användbarheten är den upplevda nyttan för personen och 

användarvänligheten innefattas bland annat av hur enkel tekniken är att använda. Modellen kan ge en 

uppfattning om vilka aspekter som skulle kunna hjälpa Landräddningen att få genomslag inom 

målgruppen sköra äldre personer. Med ett ökat användarantal av app för mobilt trygghetslarm skulle 

appen kunna innebära vinster för användarna genom att fler personer kan vara med i nätverk som 

larmanvändare och/eller volontär samt därmed underlätta för varandra genom att skapa en tryggare 

vardag där delaktighet i samhället utanför den egna bostaden inkluderas och personers livskvalitet ökar. 

 
 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sköra äldre personers aktiviteter utanför den egna bostaden samt deras 

attityder relaterat till potentiell användning av app för mobilt trygghetslarm vid dessa aktiviteter. 
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Frågeställningar 

 Vilka skillnader relaterat till aktiviteter utanför den egna bostaden finns mellan grupper av sköra 

äldre personer, och hur påverkar de eventuellt attityder till app för mobila trygghetslarm? 

 

 Vilka attityder gentemot användande av app för mobilt trygghetslarm finns inom gruppen sköra 

äldre personer? 

 

Metod 

Studiedesignen var en tvärsnittsstudie vilken genomfördes via kvantitativ metod där en enkät låg till 

grund för datainsamlingen. Insamlad data presenteras under resultatdelen via deskriptiv- samt analytisk 

statistik (35).  

 

Urval 

Respondenterna valdes ut genom ett icke-slumpmässigt tillgänglighetsurval på en geriatrisk 

slutenvårdsavdelning i sydöstra Sverige. Inklusionskriterier för studien var de samma som Socialstyrelsen 

(5) använder för att avgränsa populationen sköra äldre personer, det vill säga personer 65 år eller äldre 

med omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. 

Socialstyrelsen beskriver även att en person tillhör gruppen sköra äldre personer om minst tre av följande 

parametrar stämmer in: fem eller fler läkemedel, ensamboende eller kräver stöttning kring den personliga 

omvårdnaden, svårigheter i gång/förflyttning, kontakt med vården den närmsta tiden eller någon form av 

kognitiv svikt. Patienterna på aktuell avdelning var i regel 75 år eller äldre. Även yngre patienter som för 

övrigt motsvarar Socialstyrelsens samt aktuellt landstings riktlinjer gällande sköra äldre personer 

inkluderades. Generellt sett hade målgruppen drabbats av en höftfraktur eller något allvarliga medicinska 

tillstånd så som hjärtsvikt, KOL eller diabetes. Patienter med allt för dåligt allmäntillstånd exkluderades 

från studien i samråd med sjuksköterskorna på avdelningen. För att delta i studien krävdes 10/10 rätt på 
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tids- och platsorientering inom det kognitiva screeningsinstrumentet Mini Mental State Examination 

(MMSE) (36). Anledningen var att minimera risken av att patienten inte skulle förstå informationen som 

delgavs om studien, kunna ge informerat samtycke, samt delge adekvata svar vid datainsamlingen. 

Personer med demens exkluderades. Det var 65 personer som föll bort på grund av de kognitiva 

kriterierna. Bakgrundsinformation kring respondenterna presenteras i tabell 1. Av de 51 personer som 

uppfyllde kriterierna var det fyra personer som ej önskade medverka i studien efter att fått information 

kring den, således var respondenterna för studien 47 st, alla respondenterna fullföljde sedermera studien. 

Urvalet genomfördes under tre månader våren 2017.  

 

Datainsamling 

De som uppfyllde urvalskriterierna och gav samtycke kontaktades personligen och respondenterna fick 

först muntlig information kring traditionella trygghetslarm. Sedan visades appen för det mobila 

trygghetslarmet Landräddningen upp genom en mobil samtidigt som muntlig information gavs, där det 

även fanns chans att ställa frågor om man inte förstod informationen. Denna förberedande information 

gavs för att respondenterna sedermera skulle kunna ha förutsättningar att svara på enkätfrågorna. Data 

samlades in via en enkät (bilaga 1) utformad med stöd av Trost och Hultåker (37) för att samla in data 

kring attityder av appen Landräddningen samt respondenternas aktiviteter utanför den egna bostaden. I 

enlighet med Henricssons (35) metod för kvantitativa studier strävade studien efter ett instrument med 

god innehållsvaliditet. Enkätens innehållsvaliditet styrktes genom att sakkunniga arbetsterapeuter inom 

området mobila trygghetslarm var medskapare till enkäten (bilaga 1). Enkäten pilottestades även på 

patienter i två omgångar för att se så att konceptet kring appen gick att förstå innan datainsamlingen 

påbörjades. Där framkom det att en möjlighet att kunna kommentera med kvalitativa kommentera i fritext 

var ett bra komplement till några av frågorna. Testledaren medverkade under alla ifyllnader av enkäterna 

för att hjälpa till med att svar på frågor samt finnas som stöd för deltagare med syn- och/eller 

hörselnedsättningar. Data samlades in under totalt tio veckor. 
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Dataanalys/statistiska analyser 

När datainsamlingen slutförts sammanställdes all data genom dataanalysprogrammet STATA version 14. 

Chi2-test (χ
2
) användes för gruppjämförelser och Mann Whitney U-test användes vid helgruppanalys 

gällande ålder. Jämförbara grupper skapades genom dikotomisering av variabler, dikotomiseringen 

framgår av tabell 1. Signifikansnivån för jämförelserna sattes till .05 (38). De kvalitativa kommentarerna 

bearbetades ej, utan användes endast till att förstärka svaret på den aktuella frågan.  

 

Frågorna ett till åtta låg till grund för jämförelseanalys för respondenterna. Variablerna för man/kvinna 

och huruvida respondenterna hade trygghetslarm eller inte var dikotoma. Variablerna för fråga fyra till 

åtta dikotomiserades för vidare analys på gruppnivå, vilket framgår av tabell 1.  

1. Ålder: (kvotskalenivå) 

2. Kön: (1=kvinna/2=man) 

3. Har du trygghetslarm? (1=ja/2=nej) 

4. Civilstånd: (1=ensamboende/2=änka; änkling/3=särbo/4=sambo/5=gift) 

5. Jag bor i: (1=lägenhet/2=serviceboende; trygghetsboende/3=radhus/4=villa) 

6. Min bostad ligger i: (1=stadsmiljö/2=förort/3=glesbygd) 

7. Har du någon hjälp via hemtjänst? Flersvarsfråga.  

(1=dagligen/2=städhjälp/3=har ingen hemtjänst) 

8. Använder du dig av några hjälpmedel när du förflyttar dig? (1=kryckor/käpp/2=gångbock; 

betastöd/3=rollator/4=rullstol/5=använder ej förflyttningshjälpmedel) 

9. Hur långt klarar du av att förflytta dig? (Med eller utan hjälpmedel) (1=<50m/2=Upp till 1 

km/3=obegränsat) 
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För att svara på syftet och frågeställningen kring vilka skillnader relaterat till aktiviteter utanför den egna 

bostaden det finns mellan grupper av sköra äldre personer, och hur de eventuellt påverkar attityder till app 

för mobila trygghetslarm, har följande frågor använts: 

10. En vanlig vecka, hur många gånger ägnar du dig åt aktiviteter utanför bostaden? (kvotskalenivå) 

11. Är du nöjd med antalet aktiviteter som du har utanför bostaden en vanlig vecka?  

(Ordinalskala 0–10, 10 = max nöjd) 

12. Avstår du från aktiviteter utanför den egna bostaden för att du är? Flersvarsfråga. (1=ofta ensam 

då du går ut/2=rädd för att ramla/3=rädd för att bli överfallen/4=rädd för att gå vilse/5=otrygg) 

13. Hur tror du att dina aktiviteter utanför bostaden skulle påverkas överlag om du använde dig av en 

app som Landräddningen? (Öka, minska, ingen skillnad kring: 

1=självständighet/2=trygghet/3=orolig/4=aktiviteter utanför bostaden) 

 

För att svara på syftet och frågeställningen kring vilka attityder gentemot användande av app för mobilt 

trygghetslarm det fanns inom sköra äldre personer, har följande frågor använts: 

14. Använder du dig av någon form av välfärdsteknik? Flersvarsfråga. 

(1=mobiltelefon/2=dator/3=surfplatta/4=använder ej välfärdsteknik)  

15. Har du någon som kan hjälpa dig vid frågor kring välfärdsteknik? (1=ja/2=nej) 

16. Har du någon mobiltelefon? (1=mobil med knappsats/2=ingen mobiltelefon/3=smartphone) 

17. Använder du appar? (1=ja/2=nej) 

18. Skulle du vara intresserad av att använda appen Landräddningen? (1=ja/2=nej) 

 

Etiska överväganden 

Innan datainsamlingen påbörjades fick de tänkta respondenterna skriftlig samt muntlig information kring 

studien, studiens genomförande, samt att data kommer behandlas konfidentiellt, att studien är frivillig och 

att man när som helst kan avsluta sin medverkan utan följder. De utvalda respondenterna fick läsa igenom 

informationsbrev samt vid samtycke till att delta skriva under ett missiv. Etisk egengranskning har 
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genomförts för studien samt har övriga riktlinjer för examensarbete från Hälsohögskolan i Jönköping 

(HHJ) följts. Studien gick in under den etikprövning som ansökts om och godkänts via huvudprojektet för 

Landräddningen via Hälsohögskolan i Jönköping, diarienummer: 794 - 13.  

 

Resultat 

Resultatet redovisas i två delar där den ena beskriver skillnader som fanns relaterat till aktiviteter utanför 

den egna bostaden mellan grupper av sköra äldre personer och hur de eventuellt påverkar attityder 

gentemot app för mobilt trygghetslarm. Den andra delen beskriver vilka attityder gentemot användande 

av app för mobilt trygghetslarm det fanns inom gruppen sköra äldre personer. Urvalet resulterade i 47 

respondenter, grundläggande bakgrundsbeskrivning för respondenterna presenteras i tabell 1.   

 

Vilka skillnader relaterat till aktiviteter utanför den egna bostaden finns mellan grupper av sköra 

äldre personer, och hur påverkar de eventuellt attityder till mobila trygghetslarm? 

Orsaker till varför respondenterna avstod från att delta i aktiviteter utanför den egna bostaden presenteras 

i tabell 2. Kvinnor avstod i högre omfattning än män aktiviteter utanför den egna bostaden på grund av 

rädslan att bli överfallna, att de kände sig otrygga samt att de oftare var ensamma vid aktiviteter utomhus. 

Personer som är ensamboende avstod aktiviteter i högre omfattning än sammanboende för att de var rädda 

för att ramla, bli överfallna och för att de oftare var ensamma vid aktiviteter utomhus. Personer som bor i 

lägenhet samt de som bor i stadsmiljö avstod från aktiviteter på grund av rädsla för att ramla i signifikant 

högre omfattning än personer boende i eget hus och de som bodde utanför huvudorten. De som använde 

hjälpmedel vid förflyttning avstod i signifikant högre omfattning aktiviteter utomhus då de upplevde mer 

rädsla för att ramla, än de som gick utan hjälpmedel. De som hade hemtjänst avstod i större omfattning 

från aktiviteter utanför den egna bostaden på grunda av att de kände sig otrygga gentemot de som inte har 

någon hemtjänst. Personer med trygghetslarm avstod aktiviteter utanför den egna bostaden i högre 

omfattning på grund av att de ofta var ensamma vid aktiviteter utomhus jämfört med de som inte hade 
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trygghetslarm. Främsta orsaken till att avstå aktiviteter utanför den egna bostaden, var rädsla för att ramla 

och/eller att man ofta var ensam vid aktiviteter utomhus, se tabell 2. 

Personer utan hemtjänst medverkade i signifikant fler aktiviteter utanför den egna bostaden en 

vanlig vecka (χ
2
=16.16, p<.040)  jämfört med de som hade hemtjänst, i övrigt påvisades inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna avseende aktiviteter utanför bostaden en vanlig vecka. Resultatet påvisade 

inga signifikanta skillnader mellan hur nöjda grupperna var med sina aktiviteter utanför bostaden en 

vanlig vecka, där i genomsnitt de deltog i 3,18 (SD 2,21) aktiviteter per vecka. Deras nöjdhet med antalet 

aktiviteter utanför bostaden en vanlig vecka var i genomsnitt 3,75 (SD 2,5). Det fanns inte någon 

signifikant skillnad mellan deltagande i aktiviteter utanför den egna bostaden per vecka utifrån ålder. 

 

Vilka attityder finns gentemot användande av app för mobilt trygghetslarm inom gruppen sköra 

äldre personer 

Trettiofem av respondenterna (n=47) var intresserade av att använda en app för mobilt trygghetslarm. I 

tabell 3 framgår att de som levde sammanboende hade ett signifikant större intresse att använda appen 

jämfört med ensamboende. De ensamboende var samtidigt mindre benägna att använda sig av 

välfärdsteknik (χ
2
=8.08, p <.004) jämfört med sammanboende. Personer som inte hade trygghetslarm 

jämfört med de som hade trygghetslarm hade i högre omfattning ett större intresse för appen, se tabell 3. 

De som inte hade någon hemtjänst var högre omfattning mer intresserade av app för mobilt trygghetslarm 

jämfört med de personer som hade hemtjänst. De personer som hade en smartphone jämfört med de som 

hade mobiltelefon med knappsats hade i högre omfattning ett större intresse för app för mobilt 

trygghetslarm. Av de tolv respondenter som inte var intresserade av appen hade nio respondenter 

kommenterat att de inte ville vara till belastning för anhöriga och familj. 

De 14 respondenter som använde sig av mer än ett välfärdstekniskt hjälpmedel så som 

mobiltelefon, surfplatta och dator svarade att de var intresserade av att använda appen. Det finns en 

signifikant skillnad i ålder (3,311, p <.0009) vad gäller hur många välfärdstekniska hjälpmedel en person 

använder. Medelåldern för respondenterna som använde mer än ett välfärdstekniskt hjälpmedel var 78,2 
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år (SD 3,8) medans för de som hade ett eller inga välfärdstekniskt hjälpmedel där medelåldern var 84,1 år 

(SD 5,4). Av de 17 respondenter som använder sig av smartphone var det 11st som använde sig av appar. 

Det som var framträdande för de sex personer som inte valt att använda appar av smartphoneanvändarna 

var att de alla tyckte det kändes krångligt och att de inte hade något intresse av att använda appar till sin 

mobiltelefon.  

Vid användande av app för mobilt trygghetslarm trodde de personer som hade smartphone som 

nuvarande mobil att deras aktiviteter utanför den egna bostaden i högre omfattning skulle öka (χ
2
=6.65, 

p<.010) jämfört med de som hade mobil med knappsats. De personer som bodde i stadsmiljö trodde deras 

självständighet skulle förbättras (χ
2
=6.41, p<.040) i aktiviteter utanför bostaden till skillnad mot de som 

bodde utanför huvudorten vid användande av app för mobilt trygghetslarm. I övrigt förelåg inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Sammantaget för alla respondenterna (n=47), tabell 4 ser vi hur 

attityderna kring användande av app för mobilt trygghetslarm antas påverka respondenternas aktiviteter 

utanför den egna bostaden. 

Det var 39st av respondenterna som trodde att deras anhöriga, vänner eller familj kunde vara 

behjälpliga om de hade frågor kring välfärdsteknik, 36st av dessa trodde att samma person även skulle 

kunna tänka sig att ställa upp som volontär om respondenten valde att använda sig av app för mobilt 

trygghetslarm. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Den aktuella studien beskriver skillnader i aktiviteter utanför den egna bostaden samt attityder för sköra 

äldre personer vad gäller app för mobilt trygghetslarm. Trots tidigare forskning (3, 39, 40) om att äldre 

personer inte skulle vara särskilt intresserade att använda sig av teknik visar studiens resultat på att många 

sköra äldre personer hade ett intresse av app för mobilt trygghetslarm. Genom att implementera app för 

mobilt trygghetslarm hos de personerna med större intresse för tjänsten i enlighet med TAM (3) kan 

förebyggande insatser erbjudas för att bibehålla eller till och med öka delaktigheten i aktiviteter utanför 
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den egna bostaden. Antal aktiviteter och nöjdheten med antalet aktiviteter utanför bostaden en vanlig 

vecka var låg och det går att ana en problematik kopplat till delaktighet i sociala kontexter för sköra äldre 

personer, vilket troligtvis har en negativ inverkan på personens livskvalité samtidigt som funktioner 

kopplade till utförande av aktiviteter försämras (42). App för mobilt trygghetslarm kan enligt resultatet 

vara användbar i arbetet med kvarboendeprincipen för sköra äldre personer för att möjliggöra kvarboende 

i den egna bostaden och delaktighet i samhället genom att respondenterna trodde på ett ökat antal 

aktiviteter utanför den egna bostaden (3, 41). Totalt var det 23 av respondenterna som trodde att deras 

aktiviteter utanför bostaden skulle öka genom app för mobilt trygghetslarm, vilket skulle kunna antas ge 

ökad möjlighet till engagemang i önskvärda aktiviteter i samhället och sannolikt bidra till ökad livskvalité 

(3, 6). Det skulle således innebära ökad användbarhet och nytta för användaren av app för mobilt 

trygghetslarm i förhållande till faktorerna i TAM gällandet att kunna utföra önskvärda aktiviteter.  

Det var 21 av respondenterna som avstod aktiviteter utanför bostaden eftersom de kände sig 

otrygga. Tidigare forskning (21) beskriver hur sköra äldre personer ser trygghet som en viktig aspekt för 

livskvalité. En mer tydlig definition av trygghet för sköra äldre personer hade bidragit till att förstå vad 

målgruppen lägger i begreppet trygghet samt vilka faktorer som påverkar tryggheten (18) och hade 

således blivit enklare att koppla till faktorerna i TAM, vilket hade kunnat bidra med ökad förståelse för 

teknikanvändande för sköra äldre personer. De signifikanta skillnaderna som påträffades mellan män och 

kvinnor där kvinnor i högre utsträckning avstod aktiviteter utanför den egna bostaden på grund av 

otrygghet visar att ett riktat fokus bör ligga i att förbättra tryggheten för sköra äldre kvinnor och utforska 

om appen kan utvecklas utifrån deras erfarenheter för att öka trygghet. Kvinnor avstod aktiviteter i högre 

utsträckning jämfört med män på grund av att de ofta var ensamma när de gick ut, likaså avstod 

ensamboende aktiviteter i högre utsträckning jämfört sammanboende eftersom de ofta var ensamma då de 

gick ut. Möjligtvis finns det ett samband mellan ensamboende och kvinnor, vilket eventuellt kan förklaras 

med att kvinnor historiskt sätt lever längre än sin partner och blir ensamboende under livets sista år (43). 

Det ska tilläggas att appen rent fysiskt inte kommer kunna påverka att sköra äldre personer avstår 
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aktiviteter utanför den egna bostaden, men vetskapen om att någon vet om att man är utanför bostaden 

och följer användaren via appen innebär att man på det sättet har någon med sig kan tänkas ge ökad 

trygghet. 

Eftersom merparten av respondenterna redan hade en mobiltelefon så blir det inget ytterligare 

hjälpmedel att ta till vid användande vid app för mobilt trygghetslarm, en viktig aspekt enligt TAM (3) då 

stora förändringar förväntas minska användandet av ny teknik. Däremot visade resultatet på att större 

delen av sköra äldre personer inte har någon smartphone vilket kan vara en förklaring till att appen inte 

fått genomslag för målgruppen. För att börja använda appen för mobilt trygghetslarm behöver således 

många av de sköra äldre personerna byta mobiltelefon, alltså lära sig ett nytt välfärdstekniskt hjälpmedel. 

Det som talar för att denna förändring skulle kunna vara genomförbar var att 39 (n=47) av respondenterna 

trodde att deras anhöriga kunde tänka sig att ställa upp om skulle uppstå frågor kring respondentens 

välfärdstekniska frågor. Men det är samtidigt oklart om respondenterna var villiga att genomföra bytet 

från mobiltelefon med knappsats till smartphone.  

I den aktuella kommunen där studien utförs kostar ett vanligt trygghetslarm 200 kr per månad (44). 

Basfunktionen i Landräddningen är kostnadsfri för användaren vilket är en viktig faktor för användandet 

av appen enligt TAM, inte minst då många sköra äldre personer har dålig ekonomi (45). Vill man däremot 

kunna koppla upp sig för att larma Landräddningens larmcentral går detta att göra för 150 kr per larmning 

eller om man tecknar ett årsabonnemang där man kan larma flera gånger för 495 kr (32). Det innebär att 

de sköra äldre personer som larmar sällan troligtvis skulle behöva betala mindre för en app för mobilt 

trygghetslarm jämfört med ett vanligt trygghetslarm, samtidigt som anhöriga inte behöver involveras om 

man väljer att kunna larma larmcentralen. Det ska dock beaktas att eftersom appen Landräddningen inte 

haft något riktigt genomslag är dock tillgången på volontärer/larmmottagare ännu osäker på de flesta håll 

i Sverige.  

Resultatet visar att merparten av de som inte var intresserade av app för mobilt trygghetslarm inte 

ville vara till belastning för anhöriga, vänner och familj. Det är viktigt att känna att man kan få stöd med 
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ny teknik för äldre personer, annars kommer tekniken inte användas och blir enbart en negativ effekt för 

användning av framtida välfärdstekniska hjälpmedel (3, 7). Resultatet visade positiva aspekter gentemot 

implementation av app för mobilt trygghetslarm då 36 av respondenterna trodde att deras anhöriga skulle 

vara villiga att ställa upp som en del i det trygghetsteamet som skapades runt användaren och att de också 

vågade tordes vara behjälpliga kring frågor gällande mobiltelefonen samt appen. 

För att öka möjligheten till genomslag av app för mobilt trygghetslarm kommer det inledningsvis 

erfordras mycket tid till att informera kring appen till tänkta deltagare beträffande fördelar och funktioner 

för att användbarheten ska stärkas enligt faktorn i TAM (18). Arbetsterapeuter är en yrkeskategori som 

sedan tidigare arbetar med sköra äldre personer i möjliggörandet samt anpassning av aktiviteter i såväl 

inomhus- som utomhusmiljöer (42). Arbetsterapeuter jobbar inom områden där det ofta behövs god 

kunskap kring tekniska hjälpmedel och har kompetensen för att arbeta med många välfärdstekniska 

hjälpmedel (46). Arbetsterapeuter har även kompetens för att utbilda och guida användare, anhöriga och 

eventuell personal för att tillsammans säkerställa att användaren förstår appen och därmed öka 

sannolikheten för att de ska använda den (3, 47). Arbetsterapeuten blir i detta fall en viktig organisatorisk 

faktor i förhållande till TAM som brygga mellan användaren och appen (3). Att introducera appen i 

grupper där flera potentiella användare vistas på samma gång kan enligt TAM (3) ha en positiv effekt vid 

implementering då informationen och funktionen om app för mobilt trygghetslarm kan få större spridning 

inom den aktuella målgruppen sköra äldre personer genom sociala nätverk där användarna kan stötta 

varandra vid frågor och stöd kring appen (3, 24, 36).  

En smartphone och en app för mobilt trygghetslarm tar inte mer plats eller utmärker sig jämfört med 

en vanlig knapptelefon, vilket är en positiv aspekt enligt TAM då det är större chans för användning av ny 

teknik om den liknar teknik som man tidigare använt (3). I dagens samhälle har nästan alla vuxna en 

smartphone och bra kolla på funktioner kring flera appar (46), vilket i framtiden kan antas gynna 

användningen av app för mobilt trygghetslarm. 
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Metoddiskussion 

Den ursprungliga idén var att använda sig av fokusgrupper som studiedesign. Problematiken med detta 

kvalitativa tillvägagångsätt (35) var att studien skulle genomföras på en akut slutenvårdsavdelning där 

patienterna var i väg på undersökningar, operationer etc. och då patienterna på avdelningen i genomsnitt 

enbart är inneliggande 12–14 dagar. Fokusgrupper skulle således bli svårt att samordna. Den problematik 

som sedan tidigare funnits kring implementering för app för mobilt trygghetslarm skapade intresset kring 

huruvida det förelåg skillnader på gruppnivå gällande aktiviteter utanför bostaden samt attityder gällande 

app för mobilt trygghetslarm och följaktligen låg det kvantitativa förhållningssättet nära till hands. Enkla 

svarsalternativ i och med flera sköra äldre personers syn och hörselnedsättningar innebar inte några 

oklarheter kring frågornas svarsalternativ, vilket stärker studiens validitet och reliabilitet.  

Att testledaren medverkade vid ifyllnad av enkäterna tros ej haft någon inverkan på resultatet då 

testledaren gjorde det tydligt att han inte hade någon koppling till Landräddningen. Insamlingen av data 

kunde ske skonsamt genom att testledaren kunde komma till patienterna när de var pigga och hade 

smärtstillats, även behov av hörselapparater samt uppläsningshjälp tillgodosågs vilket bidrog till att 

säkerställa resultatet (7, 35). Att genomföra studien på inneliggande patienter bedömdes till en bra 

tidpunkt, de patienter som inkom för höftfraktur inte hade några svårigheter med att delta i 

undersökningen då de ofta var pigga förutom eventuell smärtpåverkan vid rörelse och de patienter som 

inkom för medicinska åkommor kontaktades först när de var i ett stabilt skede. De kognitiva 

exkluderingskriterierna var viktiga i förhållande till förståelse kring appen. Genomförandet av de 

kognitiva frågorna från MMSE-SR (36) genomfördes på alla tänkta deltagare för studien, frågorna är av 

allmän karaktär för att testa minnesfunktioner och används regelbundet för patienterna på avdelningen. 

De som klarade av att svara på frågorna tyckte det var positivt att det inte förelåg någon 

minnesproblematik och många skojade om att frågorna var enkla. De som inte klarade av att svara på 

frågorna samtalade testledaren med om patienten upplevt minnesproblematik i det vardagliga livet, ofta 

kompletterades det med bedömning att kognitiv funktion i aktivitet. 
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För att genomgående få ett mer tillförlitligare resultat skulle populationen behövts vara större. För 

att resultatet skulle varit mer generaliserbart skulle data behövt samlas in över ett större geografiskt 

område samt områden utanför den geriatriska slutenvården (35). 

 

Slutsats 

Antalet aktiviteter utanför den egna bostaden var lågt för alla respondenterna och de var inte heller nöjda 

med antalet aktiviteter utanför bostaden en vanlig vecka. Faktorer med negativ inverkan för aktiviteter 

utomhus var bland annat rädsla för att ramla och att respondenterna ofta var ensamma då de gick ut. Flera 

av respondenterna hade en positiv attityd och ansåg att en app för mobilt trygghetslarm kunde öka deras 

aktivitet utanför den egna bostaden, bland annat genom ökad trygghet i utförandet av aktivitet.  

 

Acknowledgement 

Stort tack till Sofi Fristedt, Jönköpings University för god handledning som hjälpt mig utveckla mina 

vetenskapliga färdigheter. Jag vill även tacka familj och kollegor som stöttat mig och visat intresse för 

studien.  



HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
HÄLSOHÖGSKOLAN    
Avdelningen för rehabilitering 
 

Referenser 

1. Morley JE. Aging successfully: the key to aging in place. JAMDA. 2015; 16: 1005-1007. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2015.09.011 

2. Stewart LSP, McKinstry B. Fear of falling and the use of telecare by older people. British Journal 

of Occupational Therapy. 2012; 75(7): 304–312. 

3. Peek STM, Luijkx KG, Rijnaard MD, Nieboer ME, van der Voort CS, Aarts S, van Hoof J, 

Vrijhoef HJM. Older adults reasons for using technology while aging in place. Gerontology. 2016; 

62: 226–237. DOI:10.1159/000430949 

4. Fristedt S, Björklund A, Wretstrand A, Falkmer T. Continuing Mobility and Occupational 

Participation Outside the Home in Old Age Is an Act of Negotiation. Act Adapt Aging. 2011; 

35(4): 275-97. 

5. Socialstyrelsen. De mest sjuka äldre: avgränsning av gruppen. 2011. [updated 2011 October 20; 

cited 2018 February 17]. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-

10-20 

6. Loo BPY, Mahendran R, Katagiri K, Lam WWY. Walking, neighbourhood environment and 

quality of life among older people. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2017; 25: 8-

13. DOI:10.1016/j.cosust.2017.02.005 

7. Larsson Ranada Å. Vardagsteknik och äldre personer. red. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 2015. 

8. Dobner S, Musterd S, Droogleever Fortuijn J. 'Ageing in place': experiences of older adults in 

Amsterdam and Portland. GeoJournal 2016; 81(2): 197-209. DOI: 10.1007/s10708-014-9613-3 

9. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Välfärdsteknik, Digitala verktyg 

som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa, En kartläggning av 

systematiska översikter. 2017. [updated 2017 September 29; cited 2018 February 17]. Available 

from: 



HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
HÄLSOHÖGSKOLAN    
Avdelningen för rehabilitering 
 

http://www.sbu.se/contentassets/57e13f4fe3be44f9a55fe16667f8a8d9/valfardsteknik_digitala_verk

tyg_som_social_stimulans_for_aldre_personer_med_eller_vid_risk_for_psykisk_ohalsa.pdf. 

10. Socialstyrelsen. Termbanken: Välfärdsteknik. [updated 2015; cited 2018 February 17]. Available 

from: http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=798 

11. Dahlberg Å. Nyttokostnadsanalys vid införande av välfärdsteknologi [Elektronisk resurs]: 

exemplet Posifon. Hjälpmedelsinstitutet. 2013.  

12. Helbostad JL, Vereijken B, Becker C, Todd C, Taraldsen K, Pijnappels M, Aminian K, Mellone S. 

Mobile Health Applications to Promote Active and Healthy Ageing. Sensors. 2017; 17: 622. 

DOI:10.3390/s17030622 

13. Kamin ST, Lang FR. Cognitive Functions Buffer Age Differences in Technology Ownership. 

Gerontology 2016; 62: 238–246. 

14. Wiles JL, Leibing A, Guberman N, Reeve J, Allen RES. The Meaning of “Aging in Place” to 

Older People. The Gerontologist 2011; 52: 357–366. DOI:10.1093/geront/gnr098 

15. Socialtjänstlag (2001:453) Stockholm: Socialdepartementet. 

16. Socialstyrelsen. Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder 

att bo kvar hemma. [updated 2007 August; cited 2018 February 17]. Available from: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9193/2007-123-

20_200712320.pdf. 

17. Larsson K. Kvarboende eller flyttning på äldre dagar: en kunskapsöversikt. 2006. 

18. Torstensson Levander M. Trygghet, säkerhet, oro eller risk?: begreppsdefinitioner och mått. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 2007. 

19. Fagerström L, Gustafson Y, Jakobsson G, Johansson S, Vartiainen P. Sense of security among 

people aged 65 and 75. External and inner sources of security. Journal of Advanced Nursing 2010; 

67(6): 1305-1316. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2010.05562.x 



HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
HÄLSOHÖGSKOLAN    
Avdelningen för rehabilitering 
 

20. Petersson P, Blomqvist K. Sense of security - searching for its meaning by using stories: a 

Participatory Action Research study in health and social care in Sweden. International Journal of 

Older People Nursing. 2011; 6(1): 25-32. 

21. Summer Meranius M. "Era delar är min helhet" [Elektronisk resurs]: en studie om att vara äldre 

och multisjuk [dissertation]. Växjö: Linnaeus University Press. 2010. Available from: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-5868 

22. World Health Organization (WHO). Health statistics and information systems. WHOQOL: 

Measuring Quality of Life. [updated 2018; cited 2018 February 17]. Available from: 

http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/ 

23. Röding J, Glader EL, Malm J, Lindström B. Life satisfaction in younger individuals after stroke: 

different predisposing factors among men and women. J Rehabil Med. 2010; 42: 155-161. 

24. Socialstyrelsen. Trygghetslarm [Elektronisk resurs]: uppföljning av funktion och säkerhet. 

Available from: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8446/2009-126-

25_200912625.pdf 

25.  Socialstyrelsen. E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017: redovisning av en uppföljning av 

utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. [updated 2017 April 22; cited 2018 

February 26]. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-4-22 

26. Satariano WA, Scharlach AE, Lindeman D. Aging, Place, and Technology: Toward Improving 

Access and Wellness in Older Populations. Journal of Aging and Health. 2014; 26(8): 1373–1389. 

DOI: 10.1177/0898264314543470 

27. Socialstyrelsen. Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016: en rikstäckande undersökning av 

äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och boende. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016. 

28. Socialstyrelsen. Många äldre upplever ensamhet och oro. [updated 2016 October 18; cited 2018 

February 26]. Available from: 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/mangaaldreuppleverensamhetochoro 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-5868


HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
HÄLSOHÖGSKOLAN    
Avdelningen för rehabilitering 
 

29. Grimby A, Grimby G: Åldrandets villkor. 2001. 

30. Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd Edition). American Journal 

of Occupational Therapy. 2014; 68: 1-48. 

31. Myndigheten för Delaktighet. Digitala trygghetslarm. [updated 2017 July 05; cited 2018 February 

26]. Available from: http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/om-digital-

teknik/exempel-pa-digital-teknik/digitala-trygghetslarm/ 

32. Landräddningen. Landräddningen. [updated 2017; cited 2018 February 26]. Available from: 

www.landraddningen.se/. 

33. Magnusson L, Sandman L, Rosén K. Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga. 2013. 

34. Venkatesh V, Bala H. Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. 

Decisions Sciences. 2008; 39: 273-315. 

35. Henricson M. Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 2012. 

36. Svenskt Demenscentrum. Arbeta med demens: Mini Mental State Examination (MMSE). 2012. 

[updated 2016 January 21; cited 2018 February 26]. Available from: 

http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Utredning-och-diagnos/Mata-demensgrad-

MMT/Minnestest-MMT/ 

37. Trost J, Hultåker O. Enkätboken. 2016. 

38. Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna. 2012. 

39. Wang KH, Chen G, Chen H-G. A model of technology adoption by older adults. Social behavior 

and personality. 2017; 45(4): 563–572. DOI: 10.2224/sbp.5778 

40. Larsson Å. Everyday life amongst the oldest old - descriptions of doings and possession and use of 

technology. 2009. 

http://www.landraddningen.se/


HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
HÄLSOHÖGSKOLAN    
Avdelningen för rehabilitering 
 

41. Peek STM, Wouters EJM, Van Hoof J, Luijkx KG, Boeije HR, Vrijhoef HJM. Factors influencing 

acceptance of technology for aging in place: A systematic review. International journal of medical 

informatics. 2014; 83: 235-248. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2014.01.004 

42. Kielhofner G. Model of human occupation: teori och tillämpning. 2012. 

43. Statistiska centralbyrån [updated 2016 October 6; cited 2018 Mars 14]. Gifta lever längre. 2016. 

Available from: www.scb.se/. 

44. Karlskrona Kommun [updated 2016 November 15; cited 2018 Mars 14]. Trygghetslarm. 2016. 

Avaliable from: https://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Hjalp-och-

Service/Trygghetslarm/  

45. Senioren [updated 2017 September 1; cited 2018 Mars 14]. Sverige har flest fattigpensionärer. 

2017. Available from: http://www.senioren.se/nyheter/sverige-har-flest-fattigpensionarer/ 

46. Sveriges Arbetsterapeuter. Arbetsterapi och välfärdsteknik. 2018. 

47. Scherera MJ, Craddock G. Matching Person & Technology (MPT). Technology and Disability. 

2002; 14: 125–131. 

 

  

http://www.scb.se/


HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
HÄLSOHÖGSKOLAN    
Avdelningen för rehabilitering 
 
Tabell 1, Bakgrundsinformation kring respondenterna (n=47) samt 

sammanställning av dikotomisering för gruppjämförelse i andel. 

 
Andel a Dikotomisering 

Ålder, år medel (SD) 

    Kvinnor, år medel (SD) 

    Män, år medel (SD) 

82,3 (5,6) 
 

82,5 (5,75) 

81,7 (5,18)  

 

Kön   

    1 Kvinnor 31  

    2 Män 16  

Har du trygghetslarm   

     Ja 32  

     Nej 15  

Civilstånd  Civilstånd 

    1 Gift 17  1-2= Sammanboende 22 

    2 Sambo 5 3-5= Ensamboende 25 

    3 Särbo 1  

    4 Ensamstående 23  

    5 Änka/änkling 1  

Bostadstyp  Bostadstyp 

    1 Lägenhet 23 1-2= Lägenhet 25 

    2 Service-/trygghetsbostad  2 3-4= Villa 22 

    3 Radhus 7  

    4 Villa/gård 15  

Bostadsläge  Bostadsläge 

    1 Stadsmiljö 22 1= Stadsmiljö 22 

    2 Förort 16 2–3= Utanför huvudorten 25 

    3 Glesbygd 9  

Hemtjänst  Hemtjänst 

    1 Dagligen 16 1= Hemtjänst 16 

    2 Veckovis 12 2-3= Ingen hemtjänst 31 

    3 Ingen hemtjänst 19  

Hjälpmedel vid förflyttning  Hjälpmedel vid förflyttning 

    1 Utan hjälpmedel 16 1= Utan hjälpmedel 16 

    2 Rollator 27 2-4= Med hjälpmedel 31 

    3Krycka/käpp  3  

    4 Rullstol 1  

Min förflyttningsförmåga   

    Obegränsad 11  

    Upp till 1km 27  

    <50 meter 9  

Nuvarande mobil 
    Smartphone 

    Mobil med knappsats 

 
17 

25 

 

Notes: 

a Dikotomisering av variablerna för bakgrundsinformationen, utförd för att kunna  

  genomföra gruppjämförelse med Chi-2 test (χ2). 
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Tabell 2, Självskattade anledningar till att avstå aktiviteter utanför egna bostaden inom total grupp (n=47) samt jämförelser baserat på grupper. 

 Rädd att ramla Rädd att bli 

överfallen 

Rädd att gå vilse Ofta ensam vid 

aktiviteter utomhus 

Kände sig 

otrygg 
a Total grupp 
 

 

27 11 6 30 21 

Män/kvinnor 0.62         (0.25) 0.046* (11.94) 0.97 (0.00) 0.007** (7.28) 0.031* (4.63) 

Ensam-/sammanboende 0.006**   (7.52) 0.03*   (4.73) 0.87 (0.03) 0.002** (9.41) 0.05     (3.73) 

Lägenhet/villa 0.006**   (7.52) 0.14     (2.20) 0.11 (2.51) 0.06       (3.43) 0.18     (1.81) 

Stadsmiljö/utanför huvudorten 0.047*     (3.95) 0.20     (1.63) 0.30 (1.09) 0.23       (1.42) 0.68     (0.17) 

Förflyttnings hjälpmedel/inget 

förflyttningshjälpmedel 

0.001*** (10.45) 0.60     (0.29) 0.34 (0.93) 0.16       (2.01) 0.75     (0.10) 

Hemtjänst/ingen hemtjänst 0.26         (1.27) 0.36     (0.83) 0.97 (0.00) 0.25       (1.31) 0.03*  (4.69) 

Trygghetslarm/inget trygghetslarm 0.10         (2.74) 0.26     (1.25) 0.39 (0.74) 0.02*    (5.42) 0.21     (1.61) 

Smartphone/mobil med knappsats 0.65         (0.21) 0.78     (0.08) 0.68 (0.17) 0.40       (0.74) 0.66     (0.19) 

Notes: Gruppjämförelse via Chi-Test (χ2). *p<0.05,  **p<0.01, ***p<0.001 

a Total grupp, presenteras i andel. 

 

  



HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
HÄLSOHÖGSKOLAN    
Avdelningen för rehabilitering 
 

Tabell 3, Respondenternas intresse för användande av applikation för 

    mobilt trygghetslarm inom total grupp (n=47) samt jämförelser mellan  

    identifierade grupper 

 

Notes: *p<0.05,  **p<0.01, ***p<0.001 
a Ålderskillnaden för intresset av att använda applikation för  

  mobilt trygghetslarm beräknas på total grupp. Medelvärdet för de  
  intresserade är 81,1 år (SD 5) och 86 år (SD 6) för de som inte är intresserade 
b Analys via Mann Whitney U-Test 

  

                             Andel intresserade grupp  

                                
                             Ja  /  nej 

Gruppjämförelse 

baserat på intresse p-
värde (χ2) 

Total grupp         35  /  12 - 

a, b Ålder 0.012* (2.51) 

Män/kvinnor 
Ensam-/sammanboende 

Lägenhet/villa 

Stadsmiljö/utanför huvudorten 
Förflyttningshjälpmedel/inget förflyttningshjälpmedel 

Hemtjänst/ingen hemtjänst 

Trygghetslarm/inget trygghetslarm 
Smartphone/mobil med knappsats 

0.95       (0.00) 
0.015*   (5.88) 

0.80       (0.06) 

0.08       (3.08) 
0.14       (2.17) 

0.04*     (4.23) 

0.042*   (4.12) 
0.003** (8.93) 
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Tabell 4, Självskattad potentiell påverkan vid användning av applikation som mobilt trygghetslarm relaterat till aktiviteter utanför bostaden, samt trygghet, 

självständighet och oro vid dessa aktiviteter (n=47). 

                         Aktiviteter utanför bostaden       Trygghet                                 Självständighet                        Oro 
                          

                         Öka/minska/oförändrat               Öka/minska/oförändrat          Öka/minska/oförändrat            Öka/minska/oförändrat 

Total grupp        23  /     1     /     23                       33  /     1     /     13                 19  /     1     /     27                    24  /     3     /     20 
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Bilaga 1. Enkät.  

1. Jag är:  Kvinna          Man 

 

2. Min ålder är: ______ år. 

 

3. Civilstånd 

Ensamboende          Änka/änkling          Särbo          Sambo          Gift 

 

4. Jag bor i: 

Rad-/kedjehus          Villa/gård          Ordinär lägenhet          Service-/trygghetsboende 

 

5. Min bostad ligger i: 

Stadsmiljö          Förort          Glesbygd 

 

6. Använder du dig av något hjälpmedel när du förflyttar dig? 

Nej           

Ja, jag använder:  Kryckor/käpp          Gångbock/betastöd          Rollator          Rullstol 

 

7. Min förflyttningsförmåga med eller utan hjälpmedel är: 

Obegränsad          Begränsat upp till 1km          Mindre än 50m 

 

8. Har du någon hjälp via hemtjänst? 

Nej          Ja, dagligen          Ja, städhjälp  

 

9. Har du trygghetslarm? 

Ja          Nej 

 

10. En vanlig vecka, hur många gånger ägnar du dig åt aktiviteter utanför bostaden? 

(Handlar, fikar, promenad, träffar vänner/familj mm) 

Antal: ________ ggr/vecka. 

 

11. Är du nöjd med antalet aktiviteter som du har utanför bostaden en vanlig vecka? 

(kryssa på linjen) 

   Inte alls nöjd I----------------------------------------------------------------I Väldigt nöjd 
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12. Avstår du från aktiviteter utanför den egna bostaden för att du är? 

Ofta ensam då du går ut Ja Nej  

Rädd att ramla Ja  Nej  

Rädd att bli överfallen               Ja Nej 

Orolig över att gå vilse  Ja Nej 

Otrygg     Ja Nej 

  

13. Skulle du vara intresserad av att använda appen Landräddningen? 

Ja          Nej               Kommentarer:_____________________________________________ 

 

14. Använder du dig av någon form av välfärdsteknik?  

(Kryssa i alla som du använder) 

Nej 

 Ja, jag använder: Dator 

     Surfplatta 

     Mobiltelefon       , vid mobiltelefon är det en: Smartphone 

                                           Mobil med knappsats 

 

15. Om du har en smartphone, använder du appar?  

(Har du inte smartphone kan du hoppa över frågan) 

Ja          Nej 

 

16.  Har du någon som kan hjälpa dig vid frågor kring välfärdsteknik? 

Ja          Nej               Kommentarer:_____________________________________________ 

 

17. Hur tror du att dina aktiviteter utanför bostaden skulle påverkas överlag om du använde dig 

av en app som Landräddningen? 

De skulle: 

Öka         Minska          Ingen skillnad 

Göra dig mer självständig     Göra dig mindre självständig         Ingen skillnad 

Göra dig tryggare      Göra dig mindre trygg         Ingen skillnad 

Göra dig mindre orolig         Göra dig mer orolig         Ingen skillnad 

 


