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Digitala lås kan effektivisera 
hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter 
genom att vanliga nycklar ersätts med 
digitala nycklar i personalens 
mobiltelefoner. För en del är dessa svåra 
att använda eftersom den tekniska 
kompetensen varierar. Arbetet har 
fokuserat på att förenkla användningen av 
ett digitalt medicinskåp. 
Sveriges äldre befolkning väntas öka mest av 
alla åldersgrupper de kommande åren och 
därmed väntas även behovet av vård och 
omsorg öka. I och med tillgången till 
hemtjänst bor många kvar hemma och för att 
klara den kommande ökningen krävs det att 
hemtjänstpersonalens arbete effektiviseras.  

Examensarbetet har gjorts i samarbete med 
Phoniro som utvecklar teknik till 
äldreomsorgen för att öka tryggheten och 
livskvaliteten för äldre personer samt 
förenkla hemtjänstpersonalens arbete. 
Målgruppen för produkterna är främst 
vårdpersonal och utmärkande för denna är att 
personalen främst arbetar med människor, 
inte teknik. Produkterna bör därför vara 
intuitiva för att förenkla arbetet, och inte 
tvärtom.  

Arbetet började med en utvärdering av 
företagets digitala dörrlås, nyckelgömma och 
medicinskåp samt tillhörande app. Till det 
fortsatta arbetet valdes medicinskåpet och 
fokus var att införa feedback, dvs. något som 
meddelar användaren att systemet svarar på 
en handling. Bl.a. kan det meddelas med ljud 
och ljus i olika färger. Visst fokus lades även 
på appen eftersom samspelet mellan appen 
och medicinskåpet är viktigt. 

Intervjuer användes för att kartlägga 
hemtjänstpersonalens (användarnas) behov. 
Det framkom i intervjuerna att användarna 
saknade belysning i skåpet. Detta hade aldrig 

övervägts av företaget, men kändes i 
efterhand som ett självklart tillägg. 

Belysning och olika varianter av ljud- och 
ljusfeedback byggdes in i en prototyp. En 
prototyp är en modell av en produkt som 
används för att skapa en bild av och 
kommunicera idéer. En prototyp av appen 
skapades även och upplåsningssidan 
designades om för att förtydliga hur 
upplåsningen skulle gå till. Användartester 
genomfördes för att utvärdera prototyperna, 
som uppdaterades mellan flera testomgångar 
utefter testpersonernas resultat och önskemål.  

 
Figur: Ljud- och ljusfeedback som användes i 

medicinskåpet. 

Testerna visade att användarna föredrog att 
blått blinkande ljus symboliserade 
uppkoppling och gult blinkande ljus att de 
skulle vänta, se Figur. De ansåg att det var 
tydligast med ljussignaler ända från första 
steget i upplåsningen fram tills skåpet var 
upplåst, tillsammans med en kort ljudsignal 
när det var upplåsningen var klar. Resultatet 
visade att ljud- och ljusfeedback samt den 
uppdaterade appen gjorde att användarna 
tyckte att det var tydligare hur de skulle låsa 
upp skåpet. Det kan därför resultera i minskat 
behov av utbildning och assistans från 
tekniska coacher. Liknande feedback kan 
även införas i andra produkter med digitala 
lås. 


