
  

Linköpings universitet | Institutionen för datavetenskap  

Kandidatuppsats, 18 hp | Kognitionsvetenskapliga programmet  

Vårterminen 2019 | ISRN-nummer: LIU-IDA/KOGVET-G--19/018--SE 

      

Behov relaterade till välfärdsteknik i svensk 

hemtjänst i ordinärt boende 

Needs related to welfare technology in Swedish home care for 

elderly 

 

 

 

Lisa Widerberg 

 

 

Uppdragsgivare: Phoniro AB  

Handledare: Rachel Ellis  

Examinator: Björn Lyxell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings Universitet 

SE-581 83 Linköping 

013-28 10 00, www.liu.se 



 

Upphovsrätt 
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dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk 
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Sammanfattning 

Personalresurserna inom Sveriges äldreomsorg förutspås inte växa i samma takt som Sveriges 

befolkning över 80 år ökar, ett problem som de flesta är enade om måste adresseras. I ljuset av påtaglig 

utveckling inom områden som smarta hem och artificiell intelligens samt den nationella satsningen på 

välfärdsteknik som ett potentiellt svar på problemen är det högst relevant att utforska vilka behov som 

i dagsläget inte är tillgodosedda i svensk hemtjänst. Denna studie syftar till att identifiera existerande 

behov inom svensk hemtjänst i ordinärt boende relaterade till välfärdsteknologi samt identifiera faktorer 

som bör tas i hänsyn vid design för hemtjänstens verksamheter. Genom en kvalitativ ansats och 

människocentrerad design identifieras problematik i äldreomsorgen via semistrukturerade intervjuer 

och tematisk analys. Utifrån resultatet av den tematiska analysen identifierades åtta stycken olika behov 

relaterade till informationsbrist, brist på individanpassning och flexibilitet samt brist på proaktivt arbete. 

Tekniska områden som smarta hem och AI tycks erbjuda intressanta möjligheter att effektivt tillgodose 

dessa behov. Flertalet faktorer som är viktiga att ta i hänsyn vid design för studiens tre målgrupper 

presenteras. 

 

Nyckelord: Välfärdsteknik, äldreomsorg, hemtjänst, demenssjukdomar, människocentrerad design, 

behovsanalys, artificiell intelligens, smarta hem 
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1. Inledning 

Att Sveriges äldreomsorg står inför stora utmaningar råder det enighet om. År 2028 beräknar Statistiska 

Centralbyrån (2018) att Sveriges befolkningsmängd i åldrarna över 80 år kommer ha ökat med 50% 

gentemot år 2018. Denna ökning förväntas fortsätta i samma takt fram till år 2040. Ökningen beror 

delvis på att det under 1940-talet föddes många barn som under 2020-talet fyller 80 år, och delvis på att 

medellivslängden i Sverige ökar. Arbetsförmedlingen (2017) förutspår inte en ökning av arbetskraft 

inom äldreomsorgen i relation till detta. Redan nu upplevs enligt Arbetsförmedlingen en brist på 

utbildad personal.  

 

I samma takt som den äldre befolkningen växer ökar även antalet medborgare med åldersrelaterade 

demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 2018a). Dessa personer behöver ofta stora omsorgsinsatser i form 

av tillsyn och praktisk hjälp i vardagen, och är därmed i stort behov av äldreomsorgens resurser 

(Sandberg, Nilsson, Rosenberg, Borell & Boström, 2019). 

 

Problematiken kring befolkningsökning och dess belastning på vård och omsorg är välkänd sedan länge 

(Batljan & Lagergren, 2000; Socialstyrelsen, 2005). Lösning tycks enligt många idag stavas 

välfärdsteknologi och e-hälsa, Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom 

visionen om att Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter 

år 2025 (Nordic Welfare Center, u.å.; Socialdepartementet & SKL, 2016; Östlund, 2017). Samtidigt är 

områden som artificiell intelligens och smarta hem på frammarsch, områden som erbjuder nya 

perspektiv och avancerade tekniska möjligheter (Tyrväinen, Silvennoinen, Talvitie-Lamberg, Ala-

Kitula & Kuoremäki, 2018). Men att digitalisera för digitaliseringens skull hjälper ingen, för att 

välfärdsteknologi ska vara till nytta måste verkliga behov mötas, och lösningarna måste designas med 

omsorg. 

 

Denna studie utförs på uppdrag av Phoniro AB, ett företag som utvecklar och tillhandahåller 

välfärdsteknologiska lösningar inom äldreomsorgen. Studien ämnar besvara följande frågeställningar:  

- Finns det behov relaterat till välfärdsteknik inom hemtjänstens verksamheter i ordinärt boende 

som inte är tillgodosedda? 

- Vilka faktorer bör tas i hänsyn vid design av teknik för hemtjänstens verksamheter?  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas bakgrunden och syftet till denna studie. Relevanta koncept och teknologier 

förklaras och problematiseras i relation till äldreomsorgen i Sverige. 

2.1 Äldreomsorgen i Sverige 

I Sverige ger Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) de i behov rätt till bistånd i form av vård i hemmet eller 

på särskilt boende. Alla har rätt att åldras på sina egna villkor, vilket innebär att alla enligt lag har rätt 

till den hjälp som kan bidra till ett självständigt och skäligt liv (Socialstyrelsen, 2016a). Detta innebär 

även att alla har rätt till självbestämmande; det är den som ska ta emot bistånd som självständigt beslutar 

om denne vill ha det. Vissa kommuner erbjuder fritt val av utförare för de insatser som beviljats, utöver 

de kommunala utförarna av äldreomsorg kan även enskilda företag, kooperativ och stiftelser utföra 

vården (Socialstyrelsen, 2016a). Alla externa utförare ska vara godkända av kommunen och lyder under 

samma lagar och bestämmelser som de kommunala utförarna. Den som tar emot insatser från 

socialtjänsten i Sverige benämns enligt Socialstyrelsen (2013) som ”brukare”, vilket är det begrepp som 

vidare kommer användas i denna studie för att benämna de individer som tar emot insatser från 

äldreomsorgen.  

 

I den senaste undersökningen från Socialstyrelsen hade 23% av Sveriges medborgare över 80 år 

hemtjänstinsatser i ordinärt boende, och cirka hälften så många hade insatser i form av särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2018). Att bli beviljad hemtjänst i ordinärt boende innebär att brukaren får hjälp av 

omsorgspersonal med vardagliga sysslor i sitt eget hem. Bistånd får sökas för allt som förstärker 

möjligheterna att bo kvar hemma eller som på annat sätt främjar ett självständigt liv, till exempel kan 

hemtjänsten följa med på promenader och sociala aktiviteter eller göra tillsyner på natten så att brukaren 

känner sig trygg (Socialstyrelsen, 2016a).  

 

Resultatet av flertalet studier tyder på en stor vilja hos äldre att bo kvar hemma och upprätthålla en 

självständig livsstil (Essén, 2008; Evertsson & Johansson, 2008; Kristoffersson, 2017). I en utvärdering 

av orsaker till ökade kostnader inom äldreomsorgen i Hedemora kommun uppgav behovsbedömare att 

de försöker motivera de äldre att bo kvar hemma, och att de utgår från att de flesta önskar det 

(Sörensdotter, 2009). Enhetscheferna i Hedemora kommun upplevde dock enligt Sörensdotter (2009) 

att allt fler vill ha kvällshjälp och helghjälp, och de frågar sig därför om vissa blir oroliga av att bo kvar 

hemma för länge, och att detta därför leder till ett ökat behov av sociala insatser.  

 

Den person som inte längre klarar av att bo hemma kan ansöka om särskilt boende i enlighet med 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Även hemtjänstpersonal och anhöriga kan rekommendera att detta 

ska övervägas, men precis som vid hemtjänst gäller självbestämmande (Socialstyrelsen, 2016a). I 
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särskilt boende får brukaren hjälp av hemtjänst som om det vore ett vanligt boende, men erbjuds 

ytterligare säkerhet då personal finns på plats dygnet runt samt att vissa boenden har anställda 

sjuksköterskor och nära läkarkontakt.  

2.1.1 Bristande resurser 

Redan i dagsläget upplevs en brist på arbetskraft inom hemtjänsten (Arbetsförmedlingen, 2017). Enligt 

Arbetsförmedlingens yrkesprognos för 2018 låg hälso- och sjukvård på fjärde plats av samtliga 

yrkesområden där det råder brist på utbildad personal, och främst rådde det brist på utbildade 

undersköterskor inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen (2018b) uppger att kravet på kompetens har ökat 

i takt med att individer lever längre och därför också blir sjukare. Arbetsförmedlingen (2017) förutspår 

inte en ökning av arbetskraften inom äldreomsorgen i relation till den förutspådda ökningen av andel 

äldre i Sverige de kommande åren.  

  

Det råder även brist på resurser inom särskilda boenden. Enligt en lägesrapport gjord av Socialstyrelsen 

(2018b) bedömer 125 av Sveriges 290 kommuner att de har ett underskott på särskilda boendeformer 

för äldre, en siffra som stigit sedan 2016. Detta sätter en ökad press på landets hemtjänstverksamheter 

som kan tänkas behöva bistå med hjälp till de som bor hemma men som om det fanns plats skulle flytta 

till särskilda boenden.  

 

Att befolkningsmängden i de högre åldrarna ökar betyder även att andelen medborgare med 

åldersrelaterade sjukdomar ökar. I Europa uppskattas cirka 6.4% av alla över 65 år lida av någon form 

av demenssjukdom (Lobo m.fl., 2000), och enligt Svenskt Demenscentrum (2018) uppskattas var femte 

person över 80 år i Sverige lida av någon form av demenssjukdom. Ökningen av andel personer med 

demenssjukdomar är alltså mycket stor mellan åldrarna 65-80 år, och generellt förväntas antalet äldre 

med demenssjukdom i Sverige öka i takt med att antalet äldre ökar (Socialstyrelsen, 2018a). Demens 

är ett paraplybegrepp som omfattar de symptom som uppstår på grund av kognitivt nedsättande 

sjukdomar eller direkt skada på hjärnans nervceller. Gemensamt för alla former av demenssjukdomar 

är att sjukdomen gradvis förvärras. Demens graderas därför oftast på skalan mild-medelsvår-svår, där 

Svenskt Demenscentrum (2016) beskriver att personer med mild demens generellt kan leva 

självständigt med lättare stöd från anhöriga. De med medelsvår demens behöver oftast daglig hjälp från 

offentlig äldreomsorg för att kunna bo hemma och de med svår demens behöver oftast tillsyn dygnet 

runt, vilket leder till att de i de flesta fall flyttar till särskilda boenden.  

 

En nyligen gjord studie av Sandberg, Nilsson, Rosenberg, Borell & Boström (2019) bekräftar att äldre 

med kognitiva nedsättningar i Sverige beviljas mer personlig omvårdnad och även fler timmar hemtjänst 

totalt i månaden än äldre utan kognitiva nedsättningar. Dock fann de ingen skillnad i mängd beviljade 

sociala insatser mellan de med kognitiva nedsättningar och de utan, trots att flertalet studier enligt dem 
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visat att personer med kognitiva nedsättningar är i större risk för att utsättas för social isolering. Behovet 

av sociala insatser bör därmed vara större hos denna målgrupp, något som tyvärr inte återspeglades i 

resultatet av Sandberg, Nilsson, Rosenberg, Borell & Boströms studie. Däremot tyder studiens resultat 

på att äldre med kognitiva nedsättningar, både diagnostiserade demenssjukdomar samt observerade 

symtom relaterade till demenssjukdomar, kräver extra mycket av äldreomsorgens resurser. 

2.2 Välfärdsteknik och e-hälsa 

Välfärdsteknik är ett begrepp som enligt The Nordic Welfare Center (u.å.) syftar till teknik som på 

något vis förbättrar användarens tillvaro. Främst handlar det om att bibehålla eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet och självständighet för äldre samt personer med funktionsnedsättningar. I Europa 

utanför Norden är det motsvarande begreppet som oftast används “Ambient Assisted Living” (AAL), 

medan det nordiska begreppet går hand i hand med konceptet av välfärd (Brynn, 2016). Var gränsen 

mellan begreppet “välfärdsteknik” och begreppet “digitala hjälpmedel” går är inte en självklarhet, och 

kommer därför inte att utesluta varandra i denna studie. “E-” som ett prefix i till exempel “e-hälsa” och 

“e-tillsyn” är en förkortning av “elektronisk”, alltså i digitalt format. 

 

Den offentliga sektorn har observerat hur digitaliseringen påverkat och utvecklat flertalet 

samhällsområden och hur interaktion mellan verksamheter och medborgare i och med dessa 

förändringar både förändrats, förenklats och blivit mer tillgängliga (Socialdepartementet & SKL, 2016). 

Socialtjänst och hälso- och sjukvård står för en stor del av de offentliga utgifterna i landet, och är 

verksamheter som många av landets invånare kommer i kontakt med. I och med denna insikt, den enligt 

Socialdepartementet & SKL (2016) digitala mognadsgraden i Sverige och möjligheterna med 

digitalisering som detta medför, har digitalisering och välfärdsteknologi hamnat högt på agendan i 

Sverige. Den första nationella strategin för e-hälsoarbete inom vård- och omsorgssektorn togs fram 

2006 (Socialdepartementet & SKL, 2016). En uppdaterad version togs fram 2010 som då även 

omfattade alla socialtjänstens verksamheter. Regeringen och SKL står bakom följande vision för e-

hälsoarbetet fram till år 2025 som ersätter strategin från 2010:  

 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.  

(Socialdepartementet & SKL, 2016, s.5) 

 

För brukare av äldreomsorg innebär visionen enligt Socialdepartementet och SKL att e-hälsa och 

digitalisering ska användas för att stärka individens resurser för god hälsa, självständighet och 

delaktighet i samhällslivet. För att detta ska vara möjligt måste medarbetarna i sin tur ha tillgång till 

verktyg som möjliggör att de kan utföra sitt arbete med hög kvalité i en digital arbetsmiljö. Detta bör 
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stödja ett individanpassat arbetssätt där individens resurser både utgås från och tas tillvara på 

(Socialdepartementet & SKL, 2016). Digitaliseringen ska enligt visionen även bidra till en god 

arbetsmiljö och underlätta det vardagliga arbetet.  

2.2.1 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen  

Varje år sedan 2013 gör Socialstyrelsen en redovisning av utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i 

kommunerna. I Socialstyrelsens (2018c) rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 tas 

följande teknik upp som exempel på välfärdsteknik som används i ordinära boenden idag (procentsatsen 

står för andel kommuner som angett att de använder tekniken):  

- Trygghetslarm (100%) 

- Passiva larm (sensorlarm) (83%) 

- Elektroniska planeringsverktyg (82%) 

- Vårdplanering med hjälp av video (71%) 

- GPS-larm (60%) 

- Elektroniska lås (56%) 

- Nattillsyn via kamera/trygghetskamera (46%) 

- Utrustning för påminnelse samt portionering av medicin (23%) 

- Annan typ av välfärdsteknologi, till exempel elektroniska nyckelgömmor, digitala 

medicinskåp, robotkatter och inkontinenssensorer (16%) 

- Tillsyn och kommunikation via kamera på dagtid (2%) 

 

Slutsatserna från undersökning år 2018 var att användningen av välfärdsteknik ökar i kommunerna, och 

speciellt stor ökning ses i användning av passiva larm, GPS-larm och trygghetskameror i ordinärt 

boende (Socialstyrelsen, 2018c). Dock påpekas att det är relativt få individer som har tillgång till denna 

teknik även om andelen kommuner som erbjuder dem är stor, men någon anledning till detta nämns 

inte. I denna studie kommer ett fokus ligga på användningen av trygghetslarm, GPS-larm, sensorlarm, 

och e-tillsyn (nattillsyn via kamera/trygghetskamera) då dessa används och/eller erbjuds i stor 

utsträckning i Sverige. Detta är även teknik som berör både hemtjänstpersonal och brukare direkt till 

skillnad från till exempel planeringsverktyg som endast berör brukare indirekt.  

 

Trygghetslarm har använts inom hemtjänstens verksamheter i Sverige sedan 1970-talet, de erbjuds i 

alla kommuner i dagsläget och i januari 2018 beräknades antalet trygghetslarm i landet uppgå till cirka 

214 000 stycken  (Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2018c). Trygghetslarm är ett så kallat “aktivt 

larm” vilket innebär att brukaren självmant måste aktivera larmet för att en signal ska sändas. De 

vanligaste trygghetslarmen består av ett armband med en larmknapp på och en larmdosa som har emot 

signalen och skickar den vidare till en larmcentral i kommunens eller leverantörens regi 
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(Socialstyrelsen, 2015b) . När larmet tas emot kan personal på larmcentralen tala med brukaren genom 

larmdosan. 

 

GPS-larm är ett trygghetslarm som användaren kan ta med sig utanför hemmet, och via GPS-

koordinater kan personen då även lokaliseras (Socialstyrelsen, 2018c). Vissa GPS-larm har även en 

funktion som gör att ett larm automatiskt aktiveras om enheten tas utanför ett visst geografiskt område, 

kallat “geofencing”. Andelen kommuner som erbjuder GPS-larm ökade från 26% till 60% mellan 2016-

2018 (Socialstyrelsen, 2018c). Samtidigt nämns GPS-larm av Socialstyrelsen som en av de 

välfärdsteknologier som köps in men som sedan i vissa kommuner inte används. En anledning till detta 

kan möjligtvis vara att de som har störst nytta av dem är brukare med demenssjukdomar som tenderar 

att gå vilse, men larmen är samtidigt inte anpassade för denna målgrupp då de självmant måste minnas 

samt välja att ta med sig larmet ut. Totalt beräknades cirka 707 personer ha GPS-larm i Sverige 2018.  

 

Sensorlarm är “passiva larm” i den mening att larmet aktiveras automatiskt baserat på sensorisk 

information, utan att användaren aktivt måste göra valet att larma (Socialstyrelsen, 2018c). Dessa larm 

används främst i särskilda boenden i Sverige idag eftersom dessa främst är gjorda för att ge utslag när 

en person behöver hjälp mycket snabbt, till exempel om en brukare med stor fallrisk stiger upp ur sängen 

på natten. På särskilda boenden är personal alltid i närheten vilket gör att de kan infinna sig på plats 

snabbt och hjälpa brukaren om det behövs. Falsklarm har därför inte lika stor negativ effekt på 

vårdboenden som de har inom hemtjänsten i ordinärt boende på grund av att restiden. Men trots att 

sensorlarm i dagsläget inte tycks vara väl anpassade för användning inom hemtjänst i ordinärt boende 

så har användningen av dem ökat enligt Socialstyrelsen (2018c). Några vanliga sensorlarm är idag 

dörrlarm som aktiveras när en dörr öppnas, sänglarm som aktiveras när brukaren reser sig från sängen 

och portabla golvlarm som aktiveras när brukaren går/står på larmsensorerna. Att använda sensorlarm 

i ordinärt boende kan utöver mängden falsklarm även ses som problematiskt då brukare dels vill stänga 

av dem när de får besök, och kan glömma att slå på dem igen. Detta innebär att de även kan stänga av 

dem vid andra tillfällen utan att personal blir medveten om detta. Om larmen inte är påslagna kan det 

resultera i en falsk trygghet, då personalen litar på att larmet ska ge utslag om något är fel (Staaf, 2018).  

 

En relativt ny form av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Sverige är tillsyn som utförs på distans via 

en kamera. Dessa tillsyner kallas ibland kameratillsyn, tillsyn via trygghetskamera och digital tillsyn, 

men för enhetlighetens skull kommer begreppet e-tillsyn användas i denna rapport. E-tillsyn utförs i 

dagsläget främst nattetid, och 2018 uppskattades 46% av kommunerna i Sverige erbjuda tjänsten till 

totalt cirka 863 personer (Socialstyrelsen, 2018c). E-tillsynen ersätter fysisk tillsyn där ingen åtgärd 

utöver säkerställandet av att brukaren mår bra behövs. Ett tidsfönster då e-tillsynen kan utföras skapas 

i programvaran, och när e-tillsynen startas kan personalen se kamerans bild under en begränsad tid. 

Exakta rutiner och tillvägagångssätt bestäms av respektive kommun och i samråd med brukarna. 
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Kommunerna uppgav i undersökningen av Socialstyrelsen (2018c) att cirka 1,5-10% av e-tillsynerna 

resulterar i ett larm till nattpatrullen som då gör ett fysiskt tillsynsbesök. Fördelarna med e-tillsyn för 

verksamheterna är att omsorgspersonalen inte behöver spendera tid och resekostnader på att ta sig till 

brukarens hem, och fördelen för brukaren är att denne inte behöver bli väckt av att personalen går in i 

deras hem när de sover (Göteborgs Stad, 2012). Tidigare undersökningar visade att det ofta är efter en 

fysisk tillsyn på natten som fallolyckor sker, då brukare kan vakna, resa sig snabbt, och försöka röra sig 

i mörkret (Hälsoteknikcentrum, citerat i Göteborgs Stad, 2012). E-tillsyn är därför en välfärdsteknik 

som tycks ha positiva effekter både för brukarna, verksamheterna, och vårdsektorn i stort.  

2.2.2 Etik och välfärdsteknik inom äldreomsorgen 

En slutsats som Zwijsen, Niemeijer och Hertogh (2011) kommer till genom en systematisk 

litteraturundersökning kring de mest omtalade etiska aspekterna kring teknik och äldre människor var 

att det inte tycks vara en prioritet i diskussioner i samband med utvecklingen av assisterande teknik. En 

del av problemet tycks enligt dem vara användandet av vaga och odefinierade paraplybegrepp såsom 

inkräktande (eng. obtrusiveness), som  ofta används men som sällan förklaras. Samtidigt är etik en 

mycket viktig del inom omsorgssektorn, vilket framgår i flertalet dokument från bland annat 

Socialtjänsten (Socialtjänstlagens mål (SFS 2001:453); Socialstyrelsen, 2015a).  Nedan följer i ljuset 

av detta en kort genomgång av några av de grundläggande koncepten inom etik kopplat till 

välfärdsteknik i äldres hem i Sverige som kommer användas i denna studie. 

 

En viktig aspekt gällande teknik och tjänster i äldreomsorgen är samtycke. I Socialtjänstlagens mål 

(SFS 2001:453) står det att verksamheterna ska bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet, och enligt Socialstyrelsen (2015a) ska frivillighet vara vägledande 

inom allt som görs. Detta betyder att samtycke för alla tjänster och hjälpmedel (såsom välfärdsteknik) 

måste säkerställas innan de sätts in och att både tillräcklig, lättförståelig och korrekt information måste 

ges till brukaren för att detta ska vara möjligt (Statens medicinsk-etiska råd, 2014). Att skapa teknik för 

att stödja en persons självständighet och autonomi, likt det som står i det nationella målet för e-hälsa i 

Sverige, innebär enligt Zwijsen, Niemeijer och Hertogh (2011) att man likväl måste respektera denna 

självständighet. Detta betyder att man bör respektera en persons samtycke, önskningar och legitimitet 

även om denne lider av kognitiva nedsättningar, ifall det är dennes självständighet man vill stödja. 

Bjørneby m.fl. (2004) framhäver dock att fullt informerat samtycke inte kan ges innan en personen fullt 

förstår konsekvenserna av detta godkännande, vilket endast kan förstås efter att personen har fått testa 

produkten eller tjänsten. Man bör därför respektera om användare av en tjänst eller produkt vill avbryta 

tjänsten efter att ha använt den under en period.  

 

En upprepad förfrågan om samtycke blir extra relevant när det kommer till brukare av äldreomsorg. 

Speciellt viktigt är det vid demenssjukdomar då det ofta innebär att personen lider av minnessvårigheter 
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och kan glömma vad som tidigare samtyckts till, men även personer som från början inte lider av 

demenssjukdomar kan få sjukdomen över tid vilket innebär att personen då kan glömma (Bjørneby 

m.fl., 2004). Från perspektivet av utvecklare av välfärdsteknologi innebär samtyckesprinciperna att 

informationen om tekniken bör vara lättförståelig, transparent, och anpassad till målgruppen. Palm 

(2005) tar även upp att informerat samtycke till flera tjänster kan vara problematiskt, då en person kan 

ge ett informerat samtycke till att olika tjänster/produkter samlar in olika information om dem, men 

kanske inte samtycker till den helhetsbild som denna information skapar av deras liv. Att samtycka till 

en del av en välfärdstjänst bör därför inte innebära att samtycke till nya funktioner eller uppdateringar 

ges automatiskt. 

 

Data- och informationssäkerhet är i sig ett stort fält, men i relation till välfärdsteknik förs diskussion 

främst i relation till privat och känslig information. Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och 

Lagen om behandling av personuppgifter i Socialtjänsten (SFS 2001:454) ska känsliga personuppgifter 

vara sekretesskyddade, vilket innebär att endast personal som behöver uppgifterna för att agera i 

socialtjänstens verksamheter och/eller hälso- och sjukvården får ta del av dem (Socialstyrelsen & 

Myndigheten för delaktighet, 2017). Åtgärder bör alltid tas för att begränsa integritetsintrånget i största 

möjliga mån, och man bör enligt Statens medicinsk-etiska råd (2014) endast samla in de uppgifter som 

är nödvändiga för att tillgodose individens omsorgsbehov.  

 

Flertalet studier har genom kvalitativa metoder konstaterat att många äldre människor kan acceptera 

tekniska hjälpmedel, och då även viss intrång på den privata integriteten, om detta sätts i rimlig 

relation till behovet som hjälpmedlet tillgodoser (Caine, 2006; Courtney, 2008; Melenhorst, Fisk, 

Mynatt, & Rogers, 2004; Wild, Boise, Lundell & Foucek, 2008; Young, Willis, Cameron, & Geana, 

2014). Caine (2006) samt Melenhorst, Fisk, Mynatt och Rogers (2004) fann även att detta innebar att 

acceptansen för potentiellt intrusiv teknik såsom kameror ökade ju större mentala nedsättningar 

brukaren led av, då behovet för stöd ökade i samma takt. Relationen mellan acceptans och behov var 

alltså starkt. Även det medicinsk-etiska rådet framhäver vikten av balans mellan nytta och 

integritetsintrång vid beslut om potentiellt intrusiva tekniska hjälpmedel (Statens medicinsk-etiska 

råd, 2014). Utvecklingen och införandet av ny välfärdsteknik bör alltså grunda sig i existerande behov 

för att acceptans ska uppnås. 
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2.3 Artificiell intelligens och smarta hem   

Artificiell intelligens är ett forskningsområde som den offentliga sektorn visar ett ökat intresse för, till 

exempel avser Vinnova öka sin finansiering av forskning och projekt inom AI i Sverige till 200 miljoner 

kronor per år de kommande tio åren (Vinnova, 2018). Begreppet artificiell intelligens (AI) är mycket 

brett, och kan stå för många olika saker beroende på sammanhang, funktionalitet och syfte. 

Grundläggande är dock att det ska vara ett artificiellt system (skapat av människan) som självständigt 

kan agera “intelligent” på inkommande percept (Russell & Norvig, 2010). Intelligens innebär i detta 

sammanhang enligt Russell och Norvig oftast att systemet förväntas agera rationellt utifrån ett aktuellt 

tillstånd och ny inkommande information, i mer eller mindre likhet med hur en människa skulle göra. 

En viktig distinktion är att “rationalitet” inte innebär perfektion. Rationalitet innebär endast att det beslut 

som förväntas maximera ett resultat tas utifrån vad målet är och vad systemet är medvetet om, då 

ingenting antas kunna ha tillgång till all världens information.  

 

Vad som är ett rationellt beslut kan vara förutbestämt av ett systems skapare, men det är även möjligt 

att bygga system som själva kan lära sig vad som är ett önskvärt beteende i relation till systemets mål 

(Russell & Norvig, 2010). Detta är mycket användbart om problemet är komplext, då komplexa problem 

per definition innehåller många olika variabler, vilket gör det svårt att skriva exakta och heltäckande 

regler som inkluderar alla möjliga kombinationer. Komplexa problem kan enligt Russell och Norvig 

(2010) även vara sådana där målet, eller “rätt svar”, är svårdefinierat. Denna metodik där systemet på 

egen hand kan lära sig vilka beslutsregler som är bäst att följa kallas maskininlärning. De specifika 

metoderna för maskininlärning ser olika ut, men gemensamt är att systemet får tillgång till en stor 

datamängd med exempel att lära sig utifrån. Här blir maskiners styrkor uppenbara i jämförelse med 

människans; de kan bearbeta stora mängder information snabbt, och minnas allt perfekt.  

 

Olika maskininlärningsmetoder har dock olika för- och nackdelar som är viktiga att ta hänsyn till i 

förhållande till ändamålet. De metoder som kräver stor del mänskligt inflytande har generellt fördelen 

att det är transparent; det går att spåra anledningarna till varför programmet tar de beslut det tar. De 

metoder som i dagsläget presterar bäst är dock djupinlärning via artificiella neurala nät (European 

Commission & AI HLEG, 2019). Denna metod kräver inte att en människa gör justeringar i 

programmet, utan programmet kan göra dessa justeringar på egen hand baserat på vad målet är. 

Resultaten blir ofta träffsäkra efter en stor mängd träning på bra data, men en nackdel är att man inte 

kan få insikt i hur systemet kommer fram till sina beslut. Maskininlärning som metod ställer därför stora 

krav på den data som systemet tränas på, eftersom systemet kommer lära sig och anamma alla de gömda 

bias och systematiska fel som datamängden eventuellt innehåller (European Commission & AI HLEG, 

2019). 
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2.3.1 Smarta hem för äldre 

Begreppen “Smarta Hem” och “IoT” (eng. The Internet of Things) är även de mycket breda termer. 

Generellt kan de förklaras som sammankopplingen av vardagliga fysiska ting till ett system eller 

nätverk, ofta kopplat till internet, som gör det möjligt att erhålla information från sakerna och i vissa 

fall även styra dem (Alam, Reaz & Ali, 2012). Var gränsen går för vad som kan vara en del av ett smart 

hem utvecklas och omdefinieras kontinuerligt i takt med att utvecklingen på området sker. I dagsläget 

kan det vara allt från en kaffekokare som styrs via mobilen till ett helt system av sensorer som till 

exempel i gatulampor. En stor del av området smarta hem bygger på just sensorer. Sensorer är teknologi 

som kan samla in data från omvärlden, till exempel ljus, ljud, temperatur, lukt och rörelse, likt 

människans percept (European Commission & AI HLEG, 2019).  

 

Inom vård och omsorg finns ett forskningsintresse för smarta hem. I dagsläget tycks två större områden 

utforskas, det ena berör enheter som bärs på kroppen och som mäter vitala värden, och det andra berör 

miljön och hemmet (Loutfi m.fl. 2016; Pinto, Cabral & Gomes, 2017; Sioutis, Alirezaie, Renoux & 

Loutfi, 2017; Tyrväinen, Silvennoinen, Talvitie-Lamberg, Ala-Kitula & Kuoremäki, 2018). Teknologin 

bedöms av samtliga ha stor potentiell nytta inom äldreomsorgen och vårdsektorn, men det är både 

viktigt att de fyller existerande behov och att den data som samlas in analyseras och används. I dagsläget 

finns redan smarta hem-lösningar riktat mot vårdsektorn, äldreomsorg och anhöriga till äldre på 

konsumentmarknaden i bland annat USA (Philips, 2016), Spanien (Mysphera, u.å.) och England 

(Canary Care, u.å.). Canary Care (u.å.) består av sensorer som till exempel känner av rörelse, temperatur 

och ljus i hemmet hos den äldre och skickar meddelande till anhöriga och/eller vårdgivare om något 

utöver det normala upptäcks. Att systemet upptäcker när något inte är som det brukar innebär att det 

med stor sannolikhet genom teknik baserat på AI och maskininlärning självständigt har kartlagt den 

äldres vanor. Just denna sammanvävning av smarta hem och AI är mycket relevant för teknik inom 

äldreomsorgen, då det minskar behovet av mänskliga resurser för att endast passivt övervaka 

användarens hälsotillstånd. 

2.4 Phoniros verksamhet 

Phoniro AB är en väletablerad utvecklare och leverantör av välfärdsteknik. Bland annat erbjuder de 

produkter och tjänster som digitala lås, e-tillsyn, program för tids- och insatsuppföljning samt 

larmsystem för särskilt och ordinärt boende (Phoniro, u.å). Deras lösningar finns i cirka 200 kommuner 

i Sverige och Phoniro AB är sedan 2018 en del av ASSA ABLOY Global Solutions.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Mot denna bakgrund uppskattas äldreomsorgen i Sverige både vara i behov av och mottagligt för nya, 

effektiviserande och säkra välfärdsteknologiska lösningar. Denna studie syftar till att utforska och 

konkretisera existerande behov inom svensk hemtjänst i ordinärt boende relaterat till välfärdsteknologi  

som möjligtvis kan tillgodoses med hjälp av lösningar i teknikutvecklingens framkant. I ljuset av att 

utvecklingen går snabbt inom områden som smarta hem och artificiell intelligens inom vård- och 

omsorgssektorn är det relevant att sätta detta i relation till den svenska äldreomsorgen och de behov 

som finns i dagsläget. Etiska implikationer av informationsteknologi i äldreomsorgen diskuteras. 

 

Studien görs på uppdrag av Phoniro AB. Ett pågående projekt hos Phoniro under namn Safe@Home 

utforskar möjligheten för dem att skapa smarta och heltäckande trygghetslösningar för hemtjänsten i 

ordinärt boende. Denna studie ämnar bidra till detta projekt i form av insikter kring behov relaterat till 

detta område, men styrs inte vidare av Safe@Homes frågeställningar eller motivation.  

 

Perspektivet som antas är explorativt i det avseende att alla insikter om målgrupperna anses värdefulla. 

Genom en användarcentrerad designansats förespråkar denna studie att människors verkliga behov sätts 

i centrum för teknikutveckling för att därigenom uppnå verklig nytta och användbarhet. 

Frågeställningarna som studien avser besvara är:  

- Finns det behov relaterat till välfärdsteknik inom hemtjänstens verksamheter i ordinärt boende 

som inte är tillgodosedda? 

- Vilka faktorer bör tas i hänsyn vid design av teknik för hemtjänstens verksamheter?  

3.1 Avgränsningar  

Studien ämnar behandla behov inom ordinärt boende i Sverige. Syftet är inte att ge en heltäckande och 

extensiv behovsbild utan att identifiera och beskriva de behov som identifieras utifrån de tidsresurser 

som finns tillgängliga. Resultatet som tas fram hävdas därmed inte vara en fullständig redogörelse för 

alla eventuella behov inom hemtjänsten.  

 

Brukares behov kommer endast undersökas indirekt genom hemtjänstpersonal och personal på 

vårdboenden på grund av etiska överväganden. Avgränsningen att fokusera på brukare med 

demenssjukdomar har gjorts då dessa uppskattas kräva mycket av resurserna i hemtjänstens 

verksamheter eftersom sjukdomen medför ett stort omsorgsbehov. Ytterligare en anledning är att de 

välfärdsteknologiska lösningar som används i störst utsträckning i kommunerna i dagsläget ej tycks 

vara väl anpassade för denna målgrupp. Ett fokus kommer ligga på de välfärdsteknologiska lösningarna 

trygghetslarm, GPS-larm, sensorlarm samt e-tillsyn.  
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4. Människocentrerad design 

Denna studie antar en kvalitativ ansats utifrån perspektivet människocentrerad design. I detta avsnitt 

redogörs för perspektivet som valts följt av hur det har applicerats i denna studie.  

4.1 Perspektiv och metodteori 

Människocentrerad design (även ofta kallat användarcentrerad design) är ett perspektiv och en 

designmetodik där man låter förståelsen för människans/användarens situation och behov driva 

utvecklingen av produkter (Arvola, 2014; ISO, 2010). Detta har valts över alternativa perspektiv såsom 

att låta ekonomiska eller tekniska motiv driva utvecklingen, då aktörer inom offentlig sektor måste 

genomgå stundtals långa och dyra upphandlingsprocesser om de önskar byta ett system eller produkt 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018). Av denna anledning har det i denna studie ansetts viktigt att 

slutanvändarna såväl som verksamheterna i stort, i detta fall omsorgspersonalen, brukarna och 

hemtjänstverksamheter, trivs med den teknik som köps in och att det inte endast gagnar verksamheterna 

ekonomiskt. ISO-standarden förespråkar begreppet människocentrerad design över den något vanligare 

benämningen användarcentrerad design på grund av att det framhäver vikten av att inkludera alla 

intressenter i utvecklingen av nya produkter och inte enbart de som i slutändan kommer använda 

systemet (ISO, 2010). Människan står i centrum eftersom det i slutändan är mellan människan och 

produkten som värde kommer att skapas, och målet med människocentrerad design är att säkerställa 

och värna om detta värde (Arvola, 2014). Detta innebär att man utöver funktionella behov måste få en 

förståelse för användarens “mjuka” behov samt den kontext där produkten kommer att användas 

(Arvola, 2014; Tidwell, 2006). Den sortens aspekter som Tidwell (2006) beskriver som mjuka är till 

exempel användarens mål, värderingar, social kontext, preferenser och trosuppfattningar. Det är enligt 

henne dessa mjuka aspekter som i slutändan, om de tillgodoses, kommer göra att en applikation tas 

emot väl och upplevs tilltalande. Detta ligger även väl i linje med det som Young, Willis, Cameron och 

Geana (2014) fann gällande att användaren bör anse sig själv ingå i produktens generella målgrupp för 

att acceptans ska infinna sig, beskrivet i avsnitt 2.2.2. Människocentrerad design har därmed valts som 

en övergripande ansats till denna studie. 

 

Människocentrerad design är en iterativ process (ISO, 2010). Iteration mellan att samla in data, generera 

koncept och utvärdera sker konstant för att hålla designprocessen anpassningsbar och flexibel (Arvola, 

2014). Arvola (2014) beskriver processen genom tre faser; konceptfasen, bearbetningsfasen och 

detaljeringsfasen. I konceptfasen samlas data in från alla projektets intressenter för att skapa en initial 

förståelse för projektets mål och syfte. Alla som kommer påverkas av den färdiga produkten är 

intressenter, detta är allt från ägare, inköpare och användare till personer som indirekt kommer påverkas 

av den. Det främsta sättet att tillgodose sig förståelsen för intressenternas olika behov och krav är genom 

en kvalitativ ansats, genom att möta och prata med dem och genom att besöka den miljö där produkten 
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kommer användas (Goodwin, 2009; Tidwell, 2006). Denna förståelse bör guida arbetet till en början, 

men den iterativa processen möjliggör och uppmuntrar till konstanta modifikationer och bearbetningar 

under arbetets gång, i takt med att nya insikter fås (Goodwin, 2009). Konceptfasen första del resulterar 

enligt Arvola (2014) i insikter om användare och deras behov, och i avsikter grundade i detta som 

beskriver varför arbetet ska göras. Den andra delen av konceptfasen består i att producera idéer på 

koncept baserat på insikterna och avsikterna, och vidare syftar bearbetningsfasen till att fastställa 

funktioner, innehåll och interaktion, som sedan finslipas i detaljeringsfasen och leder till en överlämning 

av designarbetet till produktion.  

4.2 Applicering av människocentrerad design 

Perspektivet av människocentrerad design antas i denna studie i enlighet med hur det beskrivs i avsnitt 

4.1. Flertalet studier som undersökt äldres acceptans av ny teknik rörande hälsa i hemmet har poängterat 

att det upplevda behovet i relation till nyttan är av stor vikt för om produkten kommer accepteras av 

användaren (Caine, 2006; Demiris, Oliver, Giger, Skubic, & Rantz, 2009; Melenhorst, Fisk, Mynatt, & 

Rogers, 2004; Young, Willis, Cameron, & Geana, 2014). Vidare framhäver resultatet från studien gjord 

av Young, Willis, Cameron och Geana (2014) vikten av att teknik presenteras på ett sätt som gör att 

användaren känner igen sig själv i den tänkta målgruppen, samt att denna målgrupp inte bör kännas 

olustig att ingå i.  

 

I denna studie kommer människorna (i människocentrerad design) att tolkas som både personal i 

hemtjänst i ordinärt boende och som brukare (var för sig), eftersom användbarheten för båda dessa 

grupper är av vikt för att ett systemet som helhet ska upplevas användbart. Kriterier, funktionalitet, 

gränssnitt och interaktion kommer i slutändan med stor sannolikhet se olika ut för dessa grupper baserat 

på djupare undersökningar om dem båda, men ett grundläggande krav är att båda har nytta av systemet. 

Vidare måste i slutändan alla målgrupper som berörs av ett eventuellt nytt system att tas i hänsyn, vilket 

är varför ISO-standarden förespråkar begreppet människocentrerad design framför det tidigare använda 

begreppet användarcentrerad design (ISO, 2010). Standarden ISO 9241-210:2010:s definition av 

användbarhet och effekterna av användbara system kommer användas i denna studie:  

 

Användbarhet: Till den grad ett system, en produkt eller en tjänst kan användas av specifika 

användare för att uppnå specificerade mål med effektivitet, hög verkningsgrad och 

tillfredsställelse i en specificerad kontext. (...) Användbara system kan ge flera fördelar, till 

exempel förbättrad produktivitet, ökat välbefinnande för användaren, undvikande av stress, 

ökad tillgänglighet och reducerad risk för skada. (Egen översättning, ISO, 2010, avsnitt 2.7 & 

2.13) 
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Denna studie kommer främst utföras inom den första delen av konceptfasens ramar som beskrivet av 

Arvola (2014). Målet är att kartlägga eventuella problem och behov på ett divergent och explorativt vis 

som en vidare designansats kan specificera och ha goda förutsättningar för att lösa.   
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5. Semistrukturerade intervjuer 

I detta avsnitt presenteras semistrukturerade intervjuer som metod i människocentrerad design, följt av 

hur metoden används i denna studie i detalj och resultatet av de utförda intervjuerna. 

5.1 Metodteori 

Ett kvantitativt angreppssätt till denna studies frågeställningar har övervägts, men det kvalitativa har i 

slutändan valts då fördelarna i form av komplexitet i svaren bedömts väga tyngst i detta sammanhang. 

Fördelen med att istället ha applicerat kvantitativa metoder bedömdes främst ha varit möjligheten till 

en större mängd och spridning av datainsamling och deltagare (Bryman, 2012). Ofta använda 

kvantitativa datainsamlingsmetoder, såsom till exempel formulär, möjliggör enligt Bryman (2012) att 

ett större antal deltagare kan inkluderas inom samma tidsram som en kvalitativ studie eftersom 

forskaren inte behöver spendera tid med samtliga deltagare. Fördelen med en större mängd data är att 

resultatet, om bland annat randomisering applicerats, är att resultatet möjligtvis kan generaliseras i 

större utsträckning än vid kvalitativa datainsamlingsmetoder (Bryman, 2012; Howitt, 2011). 

Generaliserbarheten har i denna studie bedömts ha mindre vikt än fördelarna med att erbjuda en 

komplex och från deltagarna subjektiv beskrivning av problem, frustrationer, behov, mål och 

värderingar. Vidare kommer kvantitativa metoder enligt Howitt (2011) främst till sin största nytta i de 

fall en hypotes finns och önskas testas, vilket inte är fallet i denna studie.  

 

Vid en människocentrerad designansats är målet att bygga tjänster genom en förståelse för människors 

verkliga behov, mål och förutsättningar för att skapa en produkt som ger en så god användarupplevelse 

som möjligt. En beprövad och frekvent använd metod i kvalitativ forskning och människocentrerad 

design är semistrukturerade intervjuer (Arvola, 2014; Bryman, 2012; Goodwin, 2009; Tidwell, 2006). 

Att tillämpa en intervju på ett semistrukturerat vis tillåter den som intervjuar att använda de på förhand 

bestämda frågor som en guide snarare än ett manus. Detta gör intervjun flexibel och tillåter varje 

intervjudeltagare påverka intervjuns innehåll genom deras svar, vilket leder till att just det som den 

intervjuade personen anser vara viktigt och relevant diskuteras i störst utsträckning (Bryman, 2012). 

Detta görs möjligt genom att intervjuaren främst tar upp större teman, och vidare ställer olika följdfrågor 

till olika personer beroende på vilka svar som ges. Detta betyder även att det är acceptabelt att ställa 

nya och omformulerade frågor, till skillnad från vid strukturerade intervjuer där alla frågor måste ställas 

till alla deltagare och på ett likvärdigt sätt. Strukturerade intervjuer används främst inom kvantitativa 

forskningsansatser då svaren som ges kan slås samman och därmed jämföras kvantitativt (Bryman, 

2012). I kvalitativa ansatser som denna värdesätts istället komplexiteten i den intervjuades svar.  

 

Att utföra semistrukturerade intervjuer i deltagarens fysiska närvaro är att föredra, eftersom detta 

underlättar visuell icke-verbal kommunikation (Bryman, 2012). Det är till exempel enklare för 
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intervjuaren att avgöra om en tystnad från deltagaren beror på att denne funderar, om frågan inte förstås, 

eller om deltagaren anser att hela svaret är gett. Just tystnad är en viktig del av en intervju då det är 

viktigt att låta den som intervjuas få tid att tänka över sina svar utan att bli stressad. Även 

kommunikativa ledtrådar såsom leenden, nickningar och ögonkontakt kan få den som intervjuas att 

känna sig lugn och säker vilket främjar uttömmande svar. På samma sätt är det även enklare för den 

som intervjuar att se om deltagaren reagerar negativt eller blir obekväm av någon fråga, och kan då 

vidta åtgärder för att förhindra detta. Att utföra intervjuer per telefon är dock ibland det enda möjliga 

alternativet på grund av kostnad och tid. Enligt Bryman (2012) brukar intervjuer per telefon generera 

ungefär lika uttömmande svar som vid intervjuer som görs ansikte mot ansikte, och vissa deltagare kan 

även vara mer öppna för att diskutera emotionellt laddade frågor då omständigheterna inte upplevs vara 

lika personliga.  

5.2 Metod 

Semistrukturerade intervjuer har i denna studie använts i enlighet med teorin beskriven i avsnitt 5.1. 

Både intervjuer i fysisk närvaro och via telefon utförs på grund av studiens tidsbegränsningar.  

5.2.1 Deltagare och rekrytering 

Deltagarna som rekryterats till denna studie kommer från tre olika områden inom äldreomsorgen, och 

rekryteringsprocessen för dem varierade därför till viss grad. Information om deltagarna återfinns i 

Tabell 1.  

Tabell 1. Översikt av intervjudeltagare. Målgrupp 1 = Hemtjänstmedarbetare. Målgrupp 2 = Personal på 

vårdboende. Målgrupp 3 = Anställda inom kommunal äldreomsorg. 

Målgrupp Yrkestitel Arbetsplats Deltagar-ID Intervju 

1 Undersköterska Hemtjänst  H1 Enskilt 

1 Vårdbiträde Hemtjänst H2 Enskilt 

1 Vårdbiträde Hemtjänst H3 Enskilt 

1 Undersköterska Hemtjänst, Natt H4 Telefon 

2 Undersköterska Vårdboende V1 Enskilt 

2 Undersköterska Vårdboende V2 Enskilt 

2 Samordnare Vårdboende V3 Med V4 

2 Undersköterska & teamledare Vårdboende V4 Med V3 

3 VD Nattpatrull & larm K1 Telefon 

3 Vikarierande enhetschef Nattpatrull K2 Telefon 

3 Verksamhetsutvecklare  Vård och omsorg K3 Telefon 

3 Enhetschef  Planeringsenheten K4 Telefon 

3 Processledare Vård och Omsorg K5 Telefon 
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Hemtjänstmedarbetare 

Åtta verksamhetschefer för privata hemtjänstverksamheter i en medelstor kommun i Sverige 

kontaktades via mail med en förklaring av studien samt en förfrågan om intresse av att delta i studien. 

Mailen som inte besvarades följdes upp med telefonsamtal tre vardagar senare. Verksamhetscheferna 

förmedlade förfrågan om att delta till sina anställda tillsammans med informationsbladet i Appendix A 

och personal från 3 av verksamheterna valde att delta. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha 

minst ett halvårs erfarenhet av arbete inom hemtjänst, samt ha haft närkontakt med brukarna i sin tjänst. 

Ingen av de som valde att delta uteslöts. De hemtjänstverksamheter som kontaktades valdes på grund 

av att kontoren var belägna på platser som möjliggjorde att intervjuerna kunde utföras ansikte mot 

ansikte. En av deltagarna i denna målgrupp rekryterades genom den process som beskrivs under 

Anställda inom kommunal äldreomsorg. Totalt bestod deltagarna av tre kvinnor och en man mellan 

åldrarna 26-61 år (M=43,75 år), med yrkeserfarenhet mellan 3-29 år (M=14 år). Intervjuerna med denna 

målgrupp ämnade belysa hemtjänstpersonalens rutiner, beslutstagande vid larm och e-tillsyn, 

problematik rörande brukare med demenssjukdomar, samt personalens åsikter och attityder om 

införandet av ny teknik i deras verksamhet och hemma hos brukare.  

 

Personal på vårdboenden 

Tre verksamhetschefer på vårdboenden i en medelstor kommun i Sverige med inriktning mot äldre med 

demenssjukdomar kontaktades via mail med en förklaring av studien samt en förfrågan om intresse av 

att delta. Mailen som inte besvarades följdes upp med telefonsamtal tre vardagar senare. 

Verksamhetscheferna vidarebefordrade sedan förfrågan till sin personal tillsammans med 

informationsbladet i Appendix A. Personal från två av de kontaktade vårdboendena valde att delta. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha minst ett halvårs erfarenhet av arbete på vårdboende 

eller inom hemtjänst, samt ha haft närkontakt med brukarna i sin tjänst. Totalt bestod deltagarna av fyra 

kvinnor mellan åldrarna 23-56 år (M=47,5 år), med yrkeserfarenhet mellan 6-37 år (M=28,5 år). 

Personal från just vårdboenden valdes för intervjuer på grund av möjligheten att belysa brukarnas 

övergång från hemtjänst i ordinärt boende till boende på vårdhem, och vilka behov som styr detta. Dessa 

deltagare antogs även ha en god förståelse för de varierande behov som äldre med demenssjukdomar 

kan ha, och intervjuerna ämnade belysa detta.  

 

Anställda inom kommunal äldreomsorg 

41 personer anställda i olika kommuner i Sverige med Phoniros tjänster kontaktades via mail med en 

förklaring av studien samt en förfrågan om intresse av att delta. I mailet bifogades ett schema över vilka 

intervjutider som fanns tillgängliga. Personal från 6 olika kommuner valde att delta, varav en deltagare 

tillhörde målgrupp 1 (Hemtjänstmedarbetare). Inklusionskriterierna för denna målgrupp var att 

deltagaren antingen skulle ha utfört e-tillsyn personligen, eller ha en mer utvecklade och styrande roll 

kopplat till den teknik som används i kommunen. De verksamheter som kontaktades valdes på grund 
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av att Phoniro förutspådde att de skulle ställa sig positivt till att delta i studien. Inklusionskriteriet 

gällande e-tillsyn valdes att tas med då ingen deltagare ur målgrupp 1 och 2 hade denna erfarenhet när 

denna rekrytering skedde. Totalt bestod deltagarna av tre kvinnor och två män mellan åldrarna 36-47 år 

(M=45,2 år), med yrkeserfarenhet mellan 0,5-8 år (M=4 år). Intervjuerna med denna målgrupp ämnade 

belysa åsikter och attityder gentemot teknik som hjälpmedel i äldreomsorgen utifrån ett 

verksamhetsperspektiv, e-tillsyn och larm som arbetsverktyg, rutiner och beslutstagande vid e-tillsyn 

och larm, samt eventuella utvecklingsområden inom äldreomsorgen. 

5.2.2 Material  

Inför intervjuerna förbereddes utöver intervjuguider även ett informationsblad (Appendix A), en 

samtyckesblankett (Appendix B) samt ett kontaktblad (Appendix C). Dessa skrevs ut på papper inför 

intervjuerna. 

 

Intervjuguiderna till denna studie (se Appendix D) förbereddes så nära inpå att intervjuerna skulle hållas 

som möjligt, med avsikt att så stor förståelse som möjligt för branschen och den intressanta 

problematiken skulle ha uppnåtts. Detta stärker enligt Bryman (2012) chansen att som intervjuare välja 

relevanta ämnen och frågor att diskutera under intervjuerna. Intervjuguiderna skrevs ut på papper inför 

intervjuerna. 

 

För att spela in ljud under intervjuerna användes applikationen Röstmemon på en iPhone 6 vid 

intervjuerna i fysisk närvaro, och applikationen Inspelare på en iPad Pro vid telefonintervjuerna.  

5.2.3 Utförande av intervjuer i fysisk närvaro 

Samtliga intervjutillfällen startades med att deltagaren fick en kortfattad muntlig genomgång av syftet 

med studien, deltagandets omfattning samt vilka ämnen som intervjun ämnade beröra. De fick sedan 

läsa igenom blanketten Information till intervjudeltagare (Appendix A), och därefter fylla i 

samtyckesblanketten (Appendix B). Kontaktbladet (Appendix C) fick deltagarna behålla efter intervjun. 

I samtyckesblanketten godkändes deltagande i studie, att deltagaren var införstådd i hur dennes 

personuppgifter hanteras, att intervjun spelades in, samt förståelse för att deltagandet fick avbrytas när 

som helst under studiens gång, i enlighet med vad som beskrevs i Information till intervjudeltagare 

(Appendix A). 

 

Intervjuerna med deltagarna med ID-nummer H1, H2, H3, V1 och V2 hölls individuellt. Samtliga 

intervjuer hölls på deras respektive arbetsplats, och alla intervjuer utom den med ID-nummer H1 hölls 

i kontorsmiljö med stängda dörrar och därmed avskilt från andra människor. Intervjun med H1 hölls i 

en öppnare miljö utan stängda dörrar, men med distans från kollegor.  
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Intervjuerna med deltagarna med ID-nummer V3 och V4 hölls med båda deltagarna tillsammans på 

grund av den tid som fanns att tillgå. Anledningen till att detta godkändes var för att båda deras insikter 

ansågs värdefulla för studien. Intervjun hölls i kontorsmiljö med stängda dörrar och därmed avskilt från 

andra människor. Detta intervjutillfälle följde de riktlinjer Bryman (2012) ger kring gruppintervjuer. 

Bryman (2012) påpekar att det finns viss metodisk skillnad mellan en gruppintervju och en fokusgrupp 

även om de båda är namn för intervjuer med flera deltagare samtidigt. I detta fallet utfördes momentet 

som en gruppintervju, där alla de teman som berördes i de individuella intervjuerna togs upp. Detta 

skiljer sig från en fokusgrupp där det oftast endast är ett tema eller problemområde som diskuteras. Att 

intervjua mer än en person på samma gång medför både positiva aspekter men även vissa risker. Det 

positiva är att deltagarna kan diskutera svaren sinsemellan vilket både betyder att de kan komma fram 

till insikter som de inte enskilt hade tänkt på, samt att skillnader i åsikter explicit lyfts fram genom att 

deltagarna öppet antingen håller med varandra eller uttrycker att de inte gör det. Risken finns dock att 

deras relation till varandra påverkar deras individuella svar och deras benägenhet att instämma med 

varandras åsikter. Deras individuella svar kan bero på vad personen vill att kollegan ska veta om dem 

samt vad deras tidigare etablerade gemensamma åsikter är. Deras benägenhet att instämma med vad 

den andra säger kan även bero på deras professionella relation och om det finns en hierarki där den ene 

står “över” den andra. Eftersom deltagare V3 har en yrkesroll som kan anses högre uppsatt än den V4 

har finns en sådan risk. Däremot hade de olika erfarenheter gällande tidigare arbetsplatser och 

yrkesroller, så svar relaterade till dessa har inte bedömts utsatta för riskerna till samma grad.  

 

Samtliga intervjuer hölls i 25-50 minuter. Intervjuerna följde intervjuguiden i Appendix D i enlighet 

med deras yrkesroll och arbetsplats. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att olika 

följdfrågor ställdes beroende på vad de respektive deltagarna svarade för att få ett så flytande och 

naturligt samtal som möjligt. Ljudinspelningen startades efter att samtycke hade getts och stoppades 

när den formella intervjun var över. Vissa anteckningar fördes på papper under intervjuerna för att 

följdfrågor inte skulle glömmas att ställas, men dessa anteckningar användes endast under intervjuerna 

och inte vidare i analysen.   

5.2.4 Utförande av telefonintervjuer 

Samtliga telefonintervjuer startades med att deltagaren fick en kortfattad muntlig genomgång av syftet 

med studien, deltagandets omfattning och innebörd samt vilka ämnen som intervjun skulle beröra. 

Denna information fanns även med i det mail som skickades ut vid rekrytering av deltagarna. Därefter 

fick de ge muntligt samtycke till att delta i studien, att de förstått vad deltagandet innebär och hur deras 

personuppgifter behandlas, samt godkänna att intervjun spelades in. Vidare hölls intervjun på samma 

sätt som intervjuerna i fysisk närvaro, med ett försök till extra medvetenhet kring att tillåta tystnad och 

pauser. En timme var avsatt i schemat för varje intervju, och ingen intervju avslutades på initiativ av 

deltagaren. Samtliga telefonintervjuer hölls i 31-61 minuter styck. 
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5.2.5 Forskningsetiska principer 

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskap (2002). I enlighet med informationskravet fick samtliga deltagare på förhand ta del 

av information gällande studiens syfte och deltagandets omfattning. Information gavs om att 

deltagandet var frivilligt och anonymt, fick avbrytas utan anledning, att intervjun med godkännande 

spelas in samt hur personuppgifter behandlas enligt GDPR, se Appendix A. I enlighet med 

samtyckeskravet fick deltagarna i intervjuer vid fysisk närvaro skriftligen fylla i godkännande av 

informationen i Appendix A samt underteckna samtycket, se Appendix B. Deltagare vid intervjuer via 

telefon lämnade muntligt samtycke efter att ha tagit del av samma information som i Appendix A. 

Samtliga deltagare var över 18 år. I enlighet med konfidentialitetskravet har all information om 

deltagare anonymiserats innan anteckningar, samtal och publicering av material skett. Varken individer, 

verksamheter eller kommuner nämns vid namn, och publicerade citat har censurerats i de fall som 

ansetts nödvändiga, främst i avseende på ortnamn. I enlighet med nyttjandekravet kommer insamlad 

data endast att användas och publiceras i enlighet med gällande rapports syfte. 

5.3 Resultat 

Resultatet av de semistrukturerade intervjuerna var 12 ljudfiler med inspelat intervjumaterial. Totalt 

bestod ljudmaterialet av 138.28 minuter med hemtjänstpersonal, 151 minuter med personal från 

vårdboenden, och 218.44 minuter med anställda inom kommunal äldreomsorg. Filerna laddades upp på 

en lösenordsskyddad internettjänst för säker förvaring. 
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6. Tematisk analys 

I detta avsnitt presenteras den tematiska analysen som valts som analysmetod i denna studie. Först 

presenteras metodteori följt av hur metoden appliceras i denna studie. Slutligen presenteras resultatet 

i form av 7 huvudteman tillsammans med tillhörande underteman.  

6.1 Metodteori  

Den rådata som i denna studie samlats in genom semistrukturerade intervjuer är av kvalitativ och 

ostrukturerad karaktär i form av ljudfiler. Då syftet med den valda datainsamlingsmetoden är att få en 

djupare förståelse för de intervjuade genom det insamlade materialet krävs en analysmetod som både 

kan appliceras på stora mängder ostrukturerad information samt erbjuda en systematisk djupare analys. 

Tematisk analys är en analysmetod för kvalitativ data som anses vara flexibel då den kan anpassas till 

flertalet olika teoretiska ramverk (Braun & Clarke, 2006). Detta innebär att metoden kan användas i de 

fall där det inte finns en etablerad analysmetod för det valda teoretiska ramverket, såsom i detta fall 

med människocentrerad design. Braun och Clarke (2006) presenterar en process i sex faser som tar det 

insamlade materialet från det första ostrukturerade tillståndet till en genomarbetat och analyserat 

resultat genom transkribering, kodning och tematisering. Faserna är beskrivna på ett sätt som bibehåller 

metodens flexibilitet men samtidigt säkerställer kvalitet. 

 

Fas ett enligt Braun och Clarkes metod (2006) är att forskaren bekantar sig med det insamlade 

materialet. En fördel är om det är samma person som har utfört intervjuerna som sedan analyserar 

materialet. Att bekanta sig med materialet kan göras genom att till exempel läsa igenom anteckningar 

eller lyssna på de inspelade ljudfilerna. Om inga anteckningar har förts under intervjuernas gång är ett 

bra första steg att transkribera dessa. Detta kräver uppmärksam lyssning och noggranna anteckningar 

vilket gör forskaren väl insatt i materialet.  

 

Fas två är att generera initiala koder. Koder är små enheter av information utplockat från datat, de ska 

vara tillräckligt förklarande för att kunna stå för sig själva och samtidigt representera den verkliga datan. 

Koderna kan antingen relatera till en fördefinierad teori eller vara enbart baserade på den insamlade 

datan, Braun och Clarke (2006) rekommenderar att koda allt som potentiellt kan vara intresse och har 

potential till att bilda större mönster. Beroende på vilket epistemologiskt perspektiv som används kan 

koderna tendera att vara mer semantiska eller mer latenta. En semantisk kod är direkt relaterad till vad 

som har sagts eller skrivits utan att någon djupare tolkning, medan en latent kod står för en tolkning av 

betydelsen av eller underliggande anledningar till vad som sägs (Braun & Clarke, 2006).  
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Fas tre inleds när alla initiala koder är skrivna, och består av att söka efter initiala teman. Detta innebär 

att alla koder (manuellt eller digitalt) sorteras och grupperas i potentiella teman. Ett tema ska enligt 

Braun och Clarke (2006) fånga någonting viktigt i datat i relation till forskningsfrågan. Detta innebär 

även att hur stort/viktigt ett tema blir kan bero på hur väl det relaterar till just forskningsfrågan, och 

behöver inte bero på till exempel hur ofta det nämns eller hur många informanter som nämner det. 

Fördelen med att utföra detta steg manuellt är att det underlättar visualiseringen av hur olika teman hör 

ihop och relaterar till varandra. En tematisk karta kan skapas där teman, underteman och dess olika 

relationer syns visuellt. Dessa teman är dock endast initiala, så inga koder bör slängas om de inte i detta 

skede tycks tillhöra något större tema.  

 

Fas fyra består av att granska de teman som skapats i fas tre. Detta görs genom att först läsa igenom 

alla de koder som lagts under ett och samma tema, och se så att de ger tillräcklig mening till temat. Vid 

noggrannare granskning kan det visa sig att vissa teman inte har tillräcklig grund att stå på, och andra 

kan delas upp i mindre och mer specifika teman. När detta är gjort måste man gå tillbaka till det 

ursprungliga datamaterialet, och se så att de teman som tagits fram tycks finnas representerade i datat. 

Detta undviker feltolkning av ens egna koder, samt tillåter att nya koder som anses tillhöra de teman 

som skapats kan upptäckas. Om det visar sig att de teman som skapats inte representerar datat måste en 

iterering från fas två eller fas tre ske för att skapa en tematisk karta som passar det ursprungliga 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). 

 

Fas fem inleds när en tematisk karta som tydligt representerar intressanta aspekter av datat har tagits 

fram. Denna fas innebär att definiera och namnge alla teman. Representativa dataextrakt för varje tema 

tas ut från datan och tillsammans med ett beskrivande narrativ definieras vad temat innebär. Det är 

fortfarande okej att dela upp teman till mindre underteman i denna fas. I slutet av denna fas ska alla 

teman vara så koncisa att de kan beskrivas med ett par meningar. I detta läge bör man även kunna ge 

ett talande namn till varje tema (Braun & Clarke, 2006)..   

 

Den sista fasen som Braun och Clarke (2006) identifierar är att producera den slutgiltiga rapporten. 

Detta är en del av analysen eftersom det är nu forskaren gör det tydligt vad alla teman betyder i 

förhållande till forskningsfrågorna, och argumenterar för validiteten i de teman som skapats. Detta görs 

genom att visa hur extrakten som valts stödjer analysen.  
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6.2 Metod 

Den tematiska analys som genomförts i denna studie har följt Braun och Clarkes (2006) beskrivning 

som återgetts i avsnitt 6.1, anpassat för den data som denna studie behandlar. Datamaterialet bestod av 

intervjumaterial från tre olika målgrupper; hemtjänstmedarbetare, personal på vårdboenden, och 

anställda inom kommunal äldreomsorg. För att bevara detaljrikedomen och respektera varje målgrupps 

enskilda insikter och åsikter har dessa till en början (i fas ett-tre) behandlats separat.  

 

I enlighet med vad Bryman (2012) rekommenderar inleddes transkription och kodning av det insamlade 

materialet, det som Braun och Clarke (2006) refererar till som fas ett och två, parallellt med 

datainsamlingen. Detta gjordes både för att hålla minnet av intervjun närvarande vid transkribering samt 

för att denna process inleder analysen. Datainsamlingen skedde under tre veckors tid, och transkribering 

samt kodning utfördes parallellt samt till och med en vecka efter sista intervjun. I enlighet med Braun 

och Clarke (2006) samt Howitt och Cramer (2011) valdes transkriberingen att utföras med hänsyn till 

den detaljnivå som ansågs nödvändig för uppgiften samt den tid som fanns tillgänglig. I denna studie 

innebar det att allt intervjumaterial antecknades under genomlyssningen av ljudfilerna i olika detaljnivå 

beroende på hur relevant innehållet var till studiens frågeställningar. Vissa passager transkriberades 

därför ortografiskt, det vill säga såsom ord och andra yttranden uttalades, medan andra parafraserades. 

Vad som ansågs relevant i förhållande till frågeställningarna var följande: 

- Deltagarnas positiva, neutrala och negativa attityder, åsikter och tankar om och upplevelser av: 

- Teknik som hjälpmedel i deras yrke 

- Ny teknik 

- Teknik i en äldre persons miljö 

- Olika brukargrupper 

- Framtiden 

- Yrket 

- Aktiva och passiva larm 

- Nattarbete 

- E-tillsyn 

 

Transkriberingsfasen genomförs i denna studie alltså i enlighet med Braun och Clarke (2006) som en 

del i analysen, eftersom avgörande beslut om vad som anses intressant görs redan då, och eftersom en 

första tolkning av vad som sägs görs vilket vidare påverkar kodningen. De delar av intervjuerna som 

ansågs belysa deltagarnas upplevelser och attityder extra väl transkriberades ortografiskt. I fas sex av 

den tematiska analysen valdes sedan fler citat ut för att illustrera de teman som inte från början hade 

citat som transkriberats ortografiskt. 

 

I och med den selektiva transkriberingen och fokus på aspekter i datat som bedömdes relatera till 

studiens frågeställningar antogs främst ett deduktivt perspektiv. Dock så är frågeställningarna i denna 

studie breda och berör all typ av information som kan förmedla åsikter, attityder, tankar och upplevelser, 
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vilket resulterade i att inget bortsågs från i transkriberingen och kodningen, utan det var främst 

transkriberingens detaljnivå som påverkades.  

 

Det användarcentrerade designperspektivet lyder enligt Daniel, O’Bren och Sarkar (2007) under det 

socio-teknologiska perspektivet som i sin tur är ett interdisciplinärt perspektiv mellan 

socialkonstruktivism och teknologisk determinism. Koderna som skapades i fas två var främst av 

latent karaktär i enlighet med det socialkonstruktivistiska perspektivet (Braun & Clarke, 2006), men 

koder av semantisk karaktär förekom också vid till exempel beskrivningar av rutiner och arbetssätt 

som påverkas. Dessa tolkas till större grad som en direkt beskrivning av verkligheten utan att en 

analys av en underliggande mening eller betydelse görs. Se exempel på latent och semantisk kodning i 

Tabell 2 och Tabell 3. 

 

Tabell 2. Exempel på latent kodning. 

Ortografisk transkribering Exempel på latent kodning 

 “...det vet man inte heller vad liksom, vad har 

man en strumpa till ja den kanske man sätter på 

blomkrukan. Men du vet det är mycket som inte, 

som man funderar lite på, ‘hur tänker man?’ Och 

‘hur ä det?’. Men nu vet ju jag då som har läst” 

(V12) 

Att intuitivt förstå hur dementa resonerar är 

ibland svårt 

 

Engagemang och kunskap anses viktigt för att 

klara demensvård 

 

Tabell 3. Exempel på semantisk kodning. 

Ortografisk transkribering Exempel på semantisk kodning 

“Men ibland de här trygghetslarmen kan vara så 

känsliga, så det kan ju vara så att man kommer 

emotet. Men då kan vi ringa upp och kolla svarar 

personen i telefonen eller gör de inte det så måste 

vi dit direkt liksom.” (H1) 

 

Trygghetslarm kan aktiveras av misstag 

 

De ringer ibland till brukares telefon vid larm 

 

Koderna skrevs digitalt som kommentarer i samma textdokument som transkriberingen så att koderna 

i senare faser skulle kunna spåras tillbaka till datamaterialet, vilket stärker analysens validitet. 

Datamaterialet gicks igenom flertalet gånger för att hålla kodningen konstant. I slutet av fas två per 

målgrupp skrevs koderna ut på papper inför fas tre.  

 

Eftersom den tematiska analysen ämnade ge svar på studiens två frågeställningar formulerades inte 

teman specifikt för någon utav dessa. Istället hölls båda frågeställningarna i åtanke genom att skapa 

teman som beskriver hur målgruppen arbetar (inklusive positiva och negativa element) samt 

utmärkande egenskaper hos yrkesgruppen och burkare. Utifrån dessa beskrivande teman kan på så vis 

både implicita och explicita behov samt faktorer att ta i hänsyn vid design tolkas och formuleras. Vidare 
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är respektive temas storlek inte direkt relaterat till hur ofta de förekom i datat, men däremot har de 

teman som inkluderar koder från samtliga målgrupper presenterats som större och med högre prioriterat.  

 

Fas ett till tre i Braun och Clarkes (2006) sex faser genomfördes med materialet från respektive 

målgrupp enskilt så att koder och initiala teman skapades för alla målgrupper var för sig. Därefter 

gjordes fas tre om igen med alla dessa teman tillsammans för att se vilka som kunde slås ihop och/eller 

komplettera varandra som till exempel underteman. De som inte kunde slås ihop valdes att behållas och 

presenteras för sig som mindre teman då de är viktiga teman för enskilda målgrupper. Vilken målgrupp 

som koderna för respektive tema kom från registrerades innan koderna beblandades med koder från 

andra målgrupper för att behålla kunskapen om vems åsikt som uttrycks. Därefter utfördes fas fyra till 

sex på de nya och sammanslagna temana i enlighet med Braun och Clarke (2006). 

6.3 Resultat 

En summering av resultatet av den tematiska analysen kan ses i Tabell 4. Summering av respektive 

tema kan ses i Tabell 5-11. 

 
Tabell 4. Översikt av huvudteman och underteman. 

Huvudteman Underteman 

Tema 1: Att ta beslut i 

arbetet baserat på sin 

kännedom om brukare är 

en viktig del av yrket 

- Personal agerar utifrån sin kännedom om respektive brukare  

- Rutinerna för e-tillsyn följs, men vid gränsfall agerar den 

personal som har möjlighet baserat på kännedom om 

brukaren.  

- Personliga relationer och att agera på personlig kännedom 

ger stolthet till yrket  

- Förståelse för kroppsspråk är ett viktigt hjälpmedel vid 

demensvård 

Tema 2: Att åka på larm 

och oplanerade besök i 

hemtjänst är 

problematiskt om 

schemat ska kunna hållas 

och arbetsmiljön ska vara 

bra 

- Tidstillgång och planering är viktigt för att kontrollera 

stressnivåer  

- Oförutsägbara händelser och larm förstör planeringen  

- Upplevelser av mängd falsklarm och onödiga utryckningar  

- Samarbete är viktigt för att scheman ska gå ihop 

Tema 3: 

Informationsbrist 
- Bristande information gör det svårt att veta när en situation 

är akut  

- Man måste få röra sig i sitt eget hem 

Tema 4: Attityder och 

åsikter om teknik i 

äldreomsorgen 

- Nyttan av trygghetslarm övervinner problemen  

- Att föra samtal om teknik  
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- Rädsla för att mista omvårdnaden i yrket och oro över 

teknikens roll i framtiden  

- Det finns erfarenhet om att införandet av ny teknik är 

krångligt 

Tema 5: Teknik hos 

brukare 
- Percept och individanpassning  

- De med svårare demens kan inte använda aktiva larm  

- Det estetiska och sociala är viktigt för acceptans 

Tema 6: Att upptäcka 

demens och förstå när 

flytt till boende är 

nödvändigt tycks ibland 

vara problematiskt 

- Utveckling av demenssjukdomar är komplicerat och 

individuellt  

- Åsikter om när en äldre bör flytta till boende varierar 

- Anhöriga till brukare med demenssjukdomar både påverkar 

och påverkas mycket 

Tema 7: Verksamheterna 

i stort 

- Teknik i äldreomsorgen påverkar hur verksamheterna 

strukturerar deras arbete 

- Attityder till yrket 

- Biståndshandläggare upplevs vara en flaskhals för ny teknik 

 

6.3.1 Tema 1: Att ta beslut i arbetet baserat på sin kännedom om brukare 

är en viktig del av yrket 

 

Tema 1.1: Personal agerar utifrån sin kännedom om respektive brukare 

Inom hemtjänsten måste omsorgspersonalen i många situationer ta självständiga beslut. Det kan röra 

sig om allt från att ge lite extra av sin tid till någon som upplevs ha behov av det i stunden, besluta hur 

man ska hantera en oförutsedd situation, till att besluta om man själv har möjlighet att åka på ett larm 

eller bör be en kollega. Dessa beslut grundar sig i vissa fall på omständigheter såsom tidstillgång och 

distans till ett larm, och i andra fall på inställning till vad verksamheten och/eller personalen personligen 

anser bör prioriteras. 

 
“Endel som vi går till ee ju inte… Amen dom e inte- endel e ju liksom lite med demens å sådär 

å, då tar det ju längre tid, och det ger vi dom liksom. Det e inte sär att ‘åå jag måste vara här i 

femton minuter sen måste jag iväg’, utan då får man ju ta tiden till det och va med den om det 

är nånting liksom, det är viktigt.”      (H1) 

 
“...om det är akut och man inte hinner, någon annan får ta det. Den som är nära i det området, 

så man hinner komma dit snabbt”       (H3) 

 
I vissa fall är dock besluten än mer komplexa. Komplexiteten som beskrivs beror bland annat på att 

snabba och viktiga beslut måste tas baserat på relativt lite information, såsom vid tysta larm eller att 

brukare inte syns i bild vid en e-tillsyn. Ett tyst larm innebär att en brukare har tryckt eller kommit åt 

trygghetslarmets larmknapp, och sedan inte svarar när den som tar emot larmet talar till brukaren genom 
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larmdosan. Samtliga verksamheter har rutiner som säger att tysta larm ska tolkas som akuta larm, det 

vill säga att någon ska åka till larmet direkt. Att inget svar fås vid larm kan i akuta situationer bero på 

att den som larmar har blivit medvetslös, eller varit med om till exempel ett fall som gjort dem 

förvirrade. I intervjuerna berättar personalen att både de med lätt och svår demens kan bli rädda när de 

faller och inte riktigt förstå vad som händer eller var de är, och då heller inte förstå vem som pratar med 

dem och var rösten i larmdosan kommer ifrån. De med lättare demens förstår dock oftast att de ska 

trycka på larmknappen, till skillnad från de med mycket svårare demenssjukdom. Det går inte att svara 

på hur ofta dessa allvarliga tysta larm inträffar utifrån intervjuerna i denna studie, men upplevelserna 

av mängden falsklarm varierar mellan olika verksamheter och yrkesgrupper vilket beskrivs djupare i 

Tema 2.3 Upplevelser av mängd falsklarm och onödiga utryckningar.  

 

Anledningen till att tysta larm tas upp som ett fall då beslut tas av personalen, även fast de har rutiner, 

är på grund av att de vet att det i verkligheten inte alltid är en akut situation bara för att det är ett tyst 

larm. Det händer att brukare råkar komma åt larmknappen av misstag, och sedan inte hör att någon 

pratar i deras larmdosa. Även om alla tysta larm i praktiken ska hanteras som akuta larm tycks de flesta 

falla tillbaka på sin kännedom om brukaren i fråga. De vet i många fall vad brukaren har för 

sjukdomsbild, vad de brukar larma om och hur ofta, och lägger märke till när något är utöver det 

normala. En möjlig anledning till varför ett resonemang kring deras kännedom om brukaren ligger nära 

till hands i dessa situationer kan vara på grund av att de dels känner ett personligt ansvar för de brukare 

de vårdar, och dels för att det kan uppstå stress och oroliga känslor när dessa akuta larm kommer. I 

åtanke bör hållas att alla de som deltagit i intervjuerna från hemtjänstens sida har mer än 3 års erfarenhet 

på sin nuvarande arbetsplats, och samtliga uppgav att de brukar besöka samma brukare ofta. Om samma 

resonemang och tankesätt återfinns hos nyanställda kan därmed inte fastställas. Alla är dock tydliga 

med att de alltid åker direkt på tysta larm oavsett vad de personligen känner eller tror.  

 
Int: “Vad är man mest rädd för när de inte svarar?” 

“Att den här personen har ramlat. Det är det mest, och det beror på från person till person och 

sjukdomen som personen bär. Om det e fall, om det är hjärt- hjärtproblem eller andningbesvär 

eller (…). Och vi hör ingenting från den då förstår vi att det här är jätteakut och att vi måste gå 

dit genast”.         (H3) 

 

“Endel vet man ju- det är också sånt där man lär sig att man måste så fort bara det går, endel 

vet man ju att man kan vänta att man kanske lite. Men vissa då som har lite fallrisk där är det 

liksom släppa allt å bara gå så fort det larmet går. “            (V2, ang. sensorer på boende) 

 

“Det är ju svårt det här i hemtjänsten asså, om de (brukarna) är oroliga, det är ju jättesvårt asså. 

Jag säger ‘man måste gå, jag måste gå’, så, aa…” 

Int: “ Hur reagerar dom som man måste lämna?” 

“Aa ibland är dom ju ledsna, aa, man bara ser hur oroliga dom är och sådär ju, aah. Äe, det är 

verkligen svårt, är det.”       (V3) 

 
Kan de däremot få kontakt med den som larmar prioriterar de utefter hur de själva bedömer läget utifrån 

vad brukaren säger, om denne till exempel vill ha vatten och en annan behöver gå på toaletten gör de 
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en bedömning av vilket larm som ska åkas på först. När larmen inte tas emot direkt av 

hemtjänstpersonalen kan dock den information de får om respektive larm vara begränsad, vilket 

beskrivs djupare i Tema 3 Informationsbrist.  

 

“Det kan ju komma in flera samtidigt, så då får man prioritera, det allvarligaste först liksom. 

Resten får tas efterhand lite.”       (K4)  

 

E-tillsyn är ett skillt men sett till vissa aspekter ett liknande arbetsmoment till larm i hemtjänsten 

såtillvida att personalen stundtals måste ta beslut baserat på ofullständig information. En situation som 

inte tycks vara helt ovanlig är att brukaren inte ligger i sängen och/eller inte befinner sig i bild när den 

planerade nattliga tillsynen görs. Anledningarna till detta kan vara allt från att brukaren är på toaletten, 

uppe för att dricka vatten, brer en smörgås, eller har vaknat och satt sig vid tv:n eller i soffan för att läsa 

en bok. Utifrån det som syns i kameran eller i systemet går det inte att avgöra hur länge brukaren varit 

ur bild. Efter en förklaring som visar att de intervjuade vet hur rutinerna ser ut, väljer vissa att även i 

detta läge precis som vid larm nämna att de i många fall har en bild av vad varje brukare oftast gör. 

Samma person som är rädd att de på larmcentralen ringer till brukare på natten, vilket enligt henne inte 

är bra, berättar att hon ringer till vissa brukare om hon inte ser dem i kameran. Detta visar på en tillit 

till sin yrkeskunskap och en tendens till att agera på denna kunskap. På liknande vis förklarar en 

deltagare som inte själv utför tillsynen men vet hur arbetet går till att personalen ringer till vissa brukare 

men inte till alla, då de vet vilka som svarar i telefon. Hon tror dock inte att något annat skulle påverka 

hur man väljer att agera. I deras verksamhet valde de att utföra e-tillsynerna själva istället för att överlåta 

det till någon annan verksamhet dels av just den anledningen att de ser det som en nackdel att andra 

verksamheter inte känner brukarna som de i så fall skulle utföra e-tillsynen på. 

 
“Då har man ju lärt känna dom här som har dom (e-tillsyn) som man vet lite hur dom är. Dom 

går inte ut iallafall inte, inte nån av- aee en kanske. Imorse var han borta nästan hela tiden. Åå 

han kan jag ringa till, för är han inte i kameran så är han vaken och uppe. Så ringer jag till 

honom och han svarar ju, låter inte alls som han är virrig men han*skratt* totalt virrig.”  

         (H4) 

 
“Ja det kan ju vara väldigt bråttom, åå det är ju det jag menar, det är väldigt viktigt å veta vad 

kunden har för problem å hälso- eh- tillstånd. Det e ju väldigt viktigt. E det en kund som bara 

har förvirring och orolighet då e det ju kanske inte alarmerande på samma sätt än om det kan 

vara en kund som har epilepsianfall, eller liksom.. fallrisk, eller hjärtproblem å diabetes.”  

         (K1) 

 

Tema 1.2: Rutinerna för e-tillsyn följs, men vid gränsfall agerar den personal som har möjlighet 

baserat på kännedom om brukaren 

 
De kommuner och verksamheter som deltog i denna studie har valt att arbeta med e-tillsyn på något 

olika sätt. En del har valt att det är den vårdgivare som tittar i kameran som också åker ut och gör fysiska 

tillsyner, och andra har valt att någon positionerad på ett vårdboende eller på ett hemtjänstkontor har 
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ansvar för att göra e-tillsynen och istället kontaktar nattpatrullen om en fysisk tillsyn anses nödvändig. 

I den kommun som intervjuades där personalen satt på hemtjänstens kontor använde de ett rullande 

schema så att alla i nattpatrullen ibland gjorde detta och alla hade därför även erfarenhet av att åka på 

tillsyner hos de brukare som de tittade på i kameran. I det fall där det var ett vårdboende som var 

ansvarig för e-tillsynen hade personalen ingen relation till de brukare de utförde e-tillsynen på. Få av 

de i en mer övergripande ansvarsroll säger att de i dagsläget tror att anställda tittar efter olika saker 

baserat på varför brukaren har tillsyn, vilket möjligtvis kan vara baserat på att det i dagsläget inte 

förväntas av personalen. Personalens utsagor tyder dock på att de ser det som en självklarhet att ta i  

hänsyn det de vet om brukarna. Det verkar med andra ord inte råda full konsensus över hur besluten 

faktiskt fattas. Detta kan dock möjligtvis även bero på att det i intervjuer som dessa kan finnas en oro 

hos de högre uppsatta (med mer ansvar) över att det ska framstå som att besluten som tas inte är 

välgrundade eller att rutiner inte följs.  

 

 “De ser bara så att- så att brukaren sover och mår bra, så.”   (K3) 

 

Som nämnt så händer det ibland att brukaren inte syns i bild när tillsynen via kamera görs. När frågan 

om vad de gör i detta läge ställs så börjar de flesta med att berätta vilka rutiner de har i den verksamhet 

de jobbar i. Vissa väntar 15 minuter och tittar därefter igen, andra väntar 20-30 minuter och tittar sedan 

igen, och andra uppger att de åker direkt på ett besök med motivation att 15 minuter är lång tid ifall 

brukaren är i behov av hjälp. Hur dessa rutiner beslutats har inte framgått av studien, men oavsett vad 

som gäller så tycks samma rutiner gälla för alla brukare. 

 

“Om inte personen ligger i sängen det handlar ju igen lite om om kunskap om kunden 

naturligtvis, men vår rutin är sån att ligger inte personen i sängen åker vi dit och kollar. 

Omsorgstagaren kan ju vara uppe på toaletten bara men då är den ändå vaken, för oss är det 

just viktigt det här med att om personen ligger och sover och allt är frid och fröjd så stör vi 

inte”         (K4) 

 

”Om det är så att sängen är tom, säg då att det har hänt något, då väntar ju inte vi en kvart med 

att titta igen för att konstatera att den fortfarande är tom och att åka först då. En kvart kan ju 

vara ganska avgörande eeh om det nu, om, vi behöver ju alltid tänka värsta scenario”.  

         (K4) 

 
En av de intervjuade kommunerna har valt att kontakta biståndshandläggaren för att ta reda på vad 

anledningen till att bistånd för nattlig tillsyn ges, både till de som har e-tillsyn och fysisk tillsyn, då de 

anser att detta är viktig information. Detta tycks alltså inte vara information som det är en självklarhet 

att hemtjänstpersonalen tar del av. Speciellt anses det vara bra information för nyanställda, så de vet 

varför tillsynen görs och vad de ska titta på. Detta gör de även för de som beviljas e-tillsyn, då de som 

tittar inte känner brukarna personligen utan arbetar på en larmcentral. De har med andra ord aktivt valt 

att hämta och lägga in denna information i systemet då de själva anser att det är viktig information. 

Detta kan också tolkas som att de i just den kommunen valt att försöka anpassa rutinerna till individen 
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istället för att ha samma rutiner för alla.  

 

“...så det gäller att vara väldigt tydlig med instruktionerna, det är det som är viktigt för dom, 

annars blir det  ju massa frågor. (...) Så då måste man ju planera väldigt individuellt, och  

det är där jag kommer in med de här gränserna. Just för den kunden, var går gränsen beroende 

på situationen.”         (K1) 

 

Tema 1.3: Personliga relationer och att agera på personlig kännedom ger stolthet till yrket 

Det är inte bara beslut som underbyggs med resonemang om att personalen anser sig ha god kännedom 

om brukarna de vårdar, utan även hur de resonerar kring den tolkning av omvårdnadsbehovet hos en 

enskild brukare som de gör. De flesta som deltog ansåg att det är mycket viktigt att ha god relation till 

de man vårdar för att kunna göra ett bra jobb, det är alltså en färdighet som förknippas starkt med yrket. 

En oro hos vissa av de äldre som höll denna åsikt fanns kring om ny personal verkligen uppskattar yrket 

och det värde det ger brukarna på samma sätt som de äldre gör. Sammantaget uppfattas en stolthet i vad 

yrket innebär för dem, och att detta på många sätt är relaterat till de relationer de skapar, den hjälp de 

ger, och deras professionella bedömning av hur varje individ bör bemötas.  

 

“Just den här personen jag känner väl asså, jag vet hur han är och jag vet exakt hur jag hanterar 

honom när det är sånna diskussioner kommer upp jag vet hur jag hanterar det för jag löser det. 

Så han kan inte, just med mig han kan inte, men dom andra kan han lura. (…) jag känner 

honom väl, och han känner mig väl. (…) men hade du varit där så kunde han lätt lura dig.”

         (H3) 

 

“Jag vet inte vad det är för folk som jobbar i kommunerna längre. Många jobbar ju för lönen, 

och endel för de gamla. Vi valde ju att jobba för de gamla, många utav dom som kommer in 

nu jobbar för lönen.”        (H4) 

 

“Som jag vet ju vad alla mina har jobbat med, var dom har bott innan, åå vad mannen hette 

och vad alla barnen heter. Det kan ju jag ju. Det är ju ingen som- ‘Har hon?’, ‘Jamen hon har 

ju varit distriksköterska’, ‘Jasså! Aha’... Jamen det tar jag ju reda på när sätter mig ner och 

pratar en stund.”        (H4)  

 

Ett starkt exempel var hur personalen på ett vårdboende valt att hjälpa en man med motivation till fysisk 

träning, så att han kunde klara av att åka och fiska vilket var ett stort personligt intresse för honom.  

 
”För just den här mannen som va å fiska, så fick han börja träna så han kunde börja stå och gå 

lite bättre. Så att han kom upp i den här bilen vi skulle åka iväg i då. Aa. Å hade vi inte gjort 

det- hade vi struntat- aa nä å då hade ju inte han kanske- vi kanske inte ens hade fått upp honom 

i bussen liksom. Så det är ju himla viktigt det här med träning, och träna för mål, och det är ju 

viktigt det här med och träna även för de äldre.”     (V3) 

 

Detta tema underbyggs även av alla de olika symptom, sjukdomsbilder, och individuella risker och 

svårigheter som både personal inom hemtjänst och på vårdboenden uppger att de ser hos brukarna de 

vårdar. Faktorer som mat, sömn, benskörhet, fallrisk, oro, ensamhet, hjärtproblem, diabetes, astma, 
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minnessvårigheter, talsvårigheter, toalettbesvär, synnedsättning, hörselnedsättning och risker av att 

använda spisen eller gå vilse nämns. Listan är lång och emfas läggs på att brukare inte är en homogen 

grupp. Personalen på de vårdboenden som deltog uppgav att det är just det individuella 

förhållningssättet som blir lidande när de får ont om personal, och anser att de skulle behöva mer 

personalresurser av just denna anledning. Enligt en som jobbat inom både hemtjänst och på vårdboende 

så har personalen i hemtjänsten det svårare än de på vårdboenden att se till de sociala behoven. Oron 

för hur ny personal hanterar yrket underbyggs även med det faktum att personalen får det allt mer 

stressigt, och att dessa relationer kanske är svårare att skapa nuförtiden för de nyanställda i hemtjänsten. 

 

“Jag tänker att det är lättare på ett boende så, med det, än hemtjänst. Då har du ju liksom dina 

minutrar, så är det är ju, de e ju faktiskt mycket svårare. (…) här kan man alltså kanske ändå 

sätta sig en stund, eller säga att ‘jag kommer tillbaka’. “    (V4) 

 

“Vi skulle behöva vara massor här om vi skulle kunna uppfylla allas behov varje dag, så skulle 

vi behöva vara fler såklart. Men vi gör vårt bästa med det vi har.”   (V1) 

 

“Man måste skapa sig den ju, kontakten. Viktigt, mycket viktigt. Men det får man inte när man 

springer ut och in. Å inte vet vad dom heter när dom ringer till en.”   (H4) 

 

Angående vad som händer när de har för lite personal en dag: 
 

“Jaa det är väl mera promenader och sånt, man gör bara det liksom elementära, tar upp dom 

på morgonen, ger dom mat åå så... ja det där guldkanten som försvinner liksom där såattsäga 

mm.”          (V3) 

 

Tema 1.4: Förståelse för kroppsspråk är ett viktigt hjälpmedel vid demensvård 

 

Ett mindre tema som grundar sig i intervjuerna med personal på vårdboenden, där de har stor erfarenhet 

av vård vid demenssjukdomar, handlar om kroppsspråk. Ett ofta förekommande symtom av demens är 

att den drabbade både får svårt att producera och förstå tal. Detta innebär att personalen måste utveckla 

en förmåga att läsa av vad de boende menar och vill endast baserat på deras kroppsspråk. Eftersom de 

med dessa symtom även har svårt att förstå andra så använder personalen sitt kroppsspråk för att 

kommunicera tillbaka, till exempel genom att låta dem härma deras rörelser. För att lära sig detta anser 

de att man måste jobba en längre tid och lära känna de boende väl. Även i detta läge kopplas alltså 

kännedomen om brukare ihop med yrkesstolthet och professionalitet.  

 

“Tänk dig själv att behöva gå på toaletten, men inte kunna göra det själv, och inte heller kunna 

säga det till den du vill ha hjälp av. (...) Det handlar mycket om kroppsspråk för oss som 

personal. Åå visa att man ska sätta sig ner, då kanske jag också behöver sätta mig ner”    

         (V1)  

 

Int: “Är det svårt att veta vad alla de enskilda boende behöver?“ 

“Näe. Eller det är klart, när man är ny kanske, för då ser man inte på samma sätt. Men när man 

har jobbat länge då ser man.“       (V2)  
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Tabell 5.Sammanfattning av Tema 1. 

Sammanfattning av Tema 1  

En återkommande förklaringsmodell för hur deltagarna fattar beslut i yrket är att de utgår från 

personlig kännedom om respektive brukare. Detta var speciellt fallet då informationen i övrigt var 

bristfällig och det inte ansågs passande att agera på rutin. Detta tycks bidra till en känsla av 

yrkesstolthet och vara förknippat med den egna uppfattningen om sin erfarenhet av yrket.  

6.3.2 Tema 2: Att åka på larm och oplanerade besök i hemtjänst är 

problematiskt om schemat ska kunna hållas och arbetsmiljön ska vara bra 

 

Tema 2.1 Tidstillgång och planering är viktigt för att kontrollera stressnivåer 

Ett återkommande tema i samtliga intervjuer var tidstillgång, planering och stress. Att schemat hålls till 

punkt och pricka verkar ovanligt både inom hemtjänst och på vårdboenden, och vad som kännetecknar 

en bra dag är just när schemat och planeringen kan hållas.  

 

“allt är välplanerat, det är en perfekt dag. Ingen är sjuk *skratt*, ååe inget kommer sådär 

oanmält eller något sånt därnt, som man ska göra eller så. Så allt är planerat i detalj. Ingen 

stress *hhah*. Det är en perfekt dag asså.”      (V1) 

 

“*skratt* När allting går som planerat, då är det ju skönt” 

Int: “Vad innebär det?“ 

“Äeemen om det inte är några större larm som händer så man blir försenad åå ibland så kanske 

någon behöver lite hjälp med något extra å ja då ska man ju försöka få igen den tiden. Ämen 

det är mycket sånt är det ju.”       (H1) 

 

Vissa av de intervjuade upplever att de är övervakade i och med det system som registrerar var de är 

och hur länge, och alla intervjuade talar om att de ofta känner att de ligger efter i schemat. När de ligger 

efter i schemat upplever de att de måste försöka jobba ikapp den förlorade tiden och tycks uppleva ett 

personligt ansvar över detta. Det personliga ansvaret visar sig genom att de ibland känner sig tvungna 

ta tid från deras egna raster. Men samtidigt tycker de att det är positivt att brukarna verkligen får sin tid.  

 

“Jamen det är både positivt och negativt med telefonerna för att det är ju jättebra att veta så att 

kunden får sin tid (…). Men ibland så är det såhär att man kommer kommer försent från en 10 

minuter, (…) och i värsta fall att amen skulle det vara en stressig dag så kanske de.. de enda 

man kan dra bort det där ifrån det är ju rasten, asså faktiskt. Om man ska vara snäll mot 

kunderna. (...) Så det kan vara jättestressigt ibland”     (H1) 

 

Detta personliga ansvar tillsammans med maktlösheten över varför de hamnar efter skapar en uppenbar 

konflikt. Det tycks vara många motstridiga faktorer som spelar in, till exempel att de personligen vill 

ge bra vård och omsorg och därmed ta den tid som behövs men de vill samtidigt hålla sitt schema för 

att inte belasta sina kollegor eller ge intrycket av att de inte gör sitt jobb bra. De är i en position där 

målen med det yrke de har och deras egna värderingar inte är kompatibla med omständigheterna de 



 33 

måste jobba utifrån. Det som gör att de uppskattar sitt yrke är just känslan av att påverka någons tillvaro 

till det bättre, att veta att det man gör är viktigt och värdefullt, men det är svårt att nå dit. 

 

“(...) ...samvetet är en bra huvudkudde”      (H4) 

 

“Det är ju.. det är ju verkligen ett viktigt och svårt jobb vi gör ju”  (V2) 

 

“Jag blir glad när dom blir glada, ja, det känns jättebra. Man blir.. Att jobba med människor är 

bra jobb för mig”        (H2) 

 

Även de ansvariga på en högre nivå verkar känna sig maktlösa över denna situation och hänvisar till de 

lagar och regler som de måste utgå ifrån relaterat till de lagar som biståndsbedömare styrs av. Orsaken 

till problematiken känner alla ligger utanför deras egen möjlighet att påverka, och är i grund och botten 

ett ekonomiskt och politiskt problem.  

 

“Vid beslut så måste varje biståndshandläggare grunda sitt beslut på en lag, då kommer 

lagtexten först då, och enligt lagtexten står det såhär: ‘överlevnadsskäl’. För en 

biståndshandläggare ska inte tänka på egentligen att kunden ska ha ett värdigt liv, utan de ska 

bara överleva å dåå, för överlevnad det räcker det om du kastar egentligen en bit bröd framför 

kunden och går därifrån. Då tar det ju fem minuter, ja. Men sen utförarna har lovat ‘värdigt 

liv’ i sina text mot kommunen. Och det går inte ihop.”    (K1) 

 

Tema 2.2: Oförutsägbara händelser och larm förstör planeringen 

 

Vad som även är ett framträdande mönster och som delvis illustreras i några av de citat presenterade 

under temat 2.1 Tidstillgång och planering är viktigt för att kontrollera stressnivåer är att oförutsägbara 

och icke inplanerade moment och händelser tycks vara en stor källa till stress då det i många fall är det 

som ligger till grund för att schemat inte kan hållas.  

 

“Äeemen om det inte är några större larm som händer så man blir försenad åå ibland så kanske 

någon behöver lite hjälp med något extra å ja då ska man ju försöka få igen den tiden. Ämen 

det är mycket sånt är det ju.”       (H1) 

 

Trygghetslarm är en av dessa källor som rubbar schemat, då dessa alltid måste prioriteras. Är det ett 

akut larm får allt annat vänta, och är det ett mindre akut larm ska de ändå vara där inom en bestämd tid. 

I de fall larmet inte har åtgärdats efter att en tid har gått händer det att larmcentralen ringer och påminner. 

Det händer att hemtjänstpersonalen ibland måste avbryta sitt besök hos den brukare de är hos för att åka 

på larm. Ibland kan de komma tillbaka till samma brukare efter larmet är åtgärdat, ibland får någon 

annan ta över, och ibland ber de en kollega åka istället. Hur samarbetet ser ut mellan kollegor i 

hemtjänsten diskuteras mer under Temat 2.4 Samarbete är viktigt för att schemat ska gå ihop.  

 

Det finns inget i dagsläget som gör att personalen i förväg kan förutspå när trygghetslarm ska kommer 

eller hur många det kommer bli en dag eller natt, så till vilken grad schemat påverkas från dag till dag 
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är varierande. Detta tillsammans med regler kring hur snabbt de ska vara på plats skapar en upplevd 

maktlöshet hos personalen, som sedan känner sig skyldiga att jobba ikapp den förlorade tiden.  

 

“Åå när det inte larmar allt för mycket, för åå ibland hinner vi inte med det eftersom vi har så 

mycket fasta besök. Om man är då lite - många larm å köra så ligger man ständigt back en 

timme, det är lite stressande! Åå man måste försöka köra igen det (...)”   (H4) 

 

Tema 2.3: Upplevelser av mängd falsklarm och onödiga utryckningar  

 

Verksamheterna som har intervjuats har strukturerat larmhanteringen något olika, larmcentralerna 

kontaktar ibland en ansvarig på en hemtjänstverksamhet som sedan ringer ut till de anställda som ska 

åka på larmet, och ibland skickas larmet direkt till hemtjänstpersonalens telefon. Vissa får alltså prata 

med de på larmcentralen, och andra får ett larm i telefonen med en kort text till.  

 

Falsklarm i detta tema syftar till de larm som inte borde åtgärdas alls, till exempel om en brukare 

omedvetet kommer åt larmknappen. Generellt upplevs att dessa falsklarm är vanliga, men att de sällan 

resulterar i en onödig utryckning då de i de allra flesta fall får kontakt med brukaren som larmat.  

 
“Men ibland de här trygghetslarmen kan vara så känsliga, så det kan ju vara så att man kommer 

emotet.“         (H1) 

 

Int: “Är det ofta att det är falsklarm?”  

“Ja det är ofta. Men då är det ju oftast dom som, amen kan, om man ringer till dom så svarar 

dom ju att ‘det var ingenting’ å då stryker vi det larmet liksom. “   (H1) 

 

Det som tycks vara mer problematiskt är de larm som inte är falsklarm, men inte heller är av akut 

karaktär. Dessa är till exempel larm som beror på att brukare känner sig ensamma och vill prata eller 

att de har frågor om till exempel vad klockan är eller när hemtjänsten kommer nästa gång. Det finns 

åtminstone två problemområden här. Det ena är det faktum att äldre människor idag ofta lider av stor 

social isolering, ensamhet och ibland oro på grund av sitt hälsotillstånd. Denna problematik är i 

dagsläget välkänt, och ett viktigt problem både för dem och för personalen  (Lehto, 2016; Sandberg, 

Nilsson, Rosenberg, Borell & Boström, 2019; Swan, Sjöström, Isaksson & Blusi, 2012). Det andra 

problematiska området är hur trygghetslarmen används, och ibland utnyttjas, av brukare. Informationen 

som de ges när de får larmet är att det endast är till för nödfall och när man verkligen behöver fysisk 

hjälp, men några av de intervjuade i hemtjänsten upplever att brukare utnyttjar det faktum att de vet att 

någon kommer om de larmar. Enklare frågor kan besvaras smidigt av larmcentralen, men ibland tycks 

brukare låtsas vara förvirrade eller uppge att de behöver hjälp så att de ska få prata med någon i 

hemtjänsten som de känner. Detta är dock endast sett från hemtjänstpersonalens perspektiv, så det är 

inte fastställt om det är så att alla brukare försöker luras eller om de i larmcentralen släpper igenom 

sådana larm av annan anledning. 
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“De (larmcentralen) har ju redan sorterat bort det som är misstag, för de pratar ju direkt med 

kunden via larmet då. Ee sen beror det ju lite på vad de e, för ibland så kan de e asså det 

kommer ju igenom sånna som kanske inte e larm, att där man vill ha en festis eller ‘vad är 

klockan’ bara eller så va.”        (K4)  

 

“I genomsnitt så kommer det in 20 larm per natt på ett litet område, varav kanske fyra är 

nånting som verkligen är viktigt. Så det är mycket larm där personen bara frågar ‘när kommer 

personalen?’ eller ‘Vad är klockan?’, sådant som det hade räckt alldeles utmärkt om någon 

bara svarade på, pratade lite med dom så dom känner lugna.”    (K2) 

 

“Många äldre sitter ju hemma, ensamma, men ‘om jag trycker på knappen så kommer ju 

någon’.”         (K3) 

 

Hur hemtjänstpersonalen löser dessa problem tycks än en gång leda tillbaka till det faktum att de 

upplever att de har personlig kännedom om brukarna, och hanterar dessa larm utifrån det. När de får ett 

larm från någon de vet troligtvis endast vill prata, eller att problemet kan lösas genom att säga att de 

snart har ett inplanerat besök, så väljer de i de fall där det är möjligt att själva ringa till brukaren. Detta 

betyder även att larm som inte är nödvändiga i deras ögon inte bör åkas på då, de går ur sin väg för att 

säkerställa att de verkligen måste åka om de är osäkra på den bedömning som larmcentralen gjort.  

 
 “För där- vi känner ju våra kunder så då blir det ju lite ‘amen det är den och den och’ vi ringer 

och hör- ‘Nä men allting är okej så vet du vad klockan är’ och då åker vi ju inte. “  

         (K4) 

 

“Och är det så att vi har fullt upp jamen då ringer vi dom och så… en kvart-20 min tills man 

ska vara där.. brukar gå bra”       (H1) 

 

“Asså man måste göra såhär, jag kan ju inte hålla på och köra fram och tillbaka fram och 

tillbaka för fjanterie- för sånt som är tramsigt liksom, sånna som larmar oavsett- ‘Klockan två 

kommer jag till dig, innan dess kommer jag inte’.”     (H4) 

 

Tema 2.4: Samarbete är viktigt för att scheman ska gå ihop 

 

Ett tema som är relaterat till planering och hantering av larm och de tillsynsbesök som baseras på e-

tillsynen är hur hemtjänstpersonalen ofta påpekar vikten av samarbete. De nämner att de till exempel 

vet vilka team eller personer som arbetar i vilka områden, och i vissa fall har de även lite koll på deras 

scheman. Detta gör att när de får ett larm som de anser att någon annan borde ta för att de till exempel 

är närmare och kan vara där snabbare eller att de själva är mycket upptagna så kan de hjälpas åt. I vissa 

fall låter de larmet automatiskt gå över till nästa person i larmkedjan (vilket är en förutbestämd ordning), 

och i andra fall ringer de varandra för se hur de ligger i schemat.  

 
“Till exempel om jag jobbar i (ortnamn) så vet jag vilka som jobbar i (annat ortnamn). Så om 

det händer något vi hjälper varandra”      (H2) 

 

“Och det kan ju vara den som tittar eller också är det den personen som är närmast. Närmast 

den personens adress alltså.”       (K4) 
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Den kännedom om brukare som beskrivs i Tema 1 Att ta beslut i arbetet baserat på sin kännedom om 

brukare är en viktig del av yrket används även i vissa fall kring planering av tid och samarbete för att 

effektivisera och undvika att det blir stressigt att åka på larm.  

 
“Jaa äe oftast är ju dom som- amen det är ju toalettbesök eller att dom- amen simpla saker 

egentligen, som man lär sig att amen den personen kan larma på kvällen och då är det oftast 

toalettbesök så man har ju liksom- amen har vi nån lucka så om det ska larmas i- vem som 

oftast amen kan åka direkt, det är mer så.”      (H1) 

 

Tabell 6.Sammanfattning av Tema 2. 

Sammanfattning av Tema 2  

Hur väl planeringen och schemat för en dag kan följas tycks vara nära relaterat till personal inom 

äldreomsorgens stressnivåer och uppskattning av yrket. De vanligaste anledningarna till att ett 

schema inte kan följas tycks vara larm och andra oförutsägbara händelser. Oavsett om ett larm är 

akut, icke-akut eller falskt så påverkar det hemtjänstpersonalens arbetsflöde och tar uppmärksamhet. 

Extra problematiskt är larm där informationen är bristfällig. En känsla av maktlöshet tillsammans 

med en känsla av personligt ansvar tolkas som en anledning till den upplevda stressen. Samarbete 

mellan kollegor underlättar arbetet.  

6.3.3 Tema 3: Informationsbrist 

 

Tema 3.1: Bristande information gör det svårt att veta när en situation är akut 

 

Det som ligger till grund för temat som beskriver att personalen tar beslut baserat på sin kunskap om 

respektive brukare är det faktum att de ibland tvingas ta beslut och agera på bristfällig information. Hur 

hemtjänstpersonalen agerar vid dessa tillfällen beskrivs under Temat 1 Att ta beslut i arbetet baserat på 

sin kännedom om brukare är en viktig del av yrket medan detta tema fokuserar på orsaken till problemet.  

 

Den bristfälliga informationen kan erhållas av personalen i form av en beskrivande textrad som skickas 

med larmet från larmcentralen såsom till exempel “Socialt”, att en brukare inte syns i bild vid en e-

tillsyn, eller att en brukare inte svarar efter att de har aktiverat trygghetslarmet. Det som står på spel är 

än en gång, såsom i Temat 2.1 Tidstillgång och planering är viktigt för att kontrollera stressnivåer, 

motstridiga faktorer att förhålla sig till. Å ena sidan vill personalen finnas där för brukarna när de ber 

om hjälp, de vill hålla sitt eget schema, de vill hålla nere tiden som spenderas på att åka långa distanser 

i onödan, och de vill samtidigt absolut inte riskera att missa en på riktigt akut situation.  

 

I de fall där en brukare inte svarar efter att ha tryckt på larmknappen har de rutiner som är satta, och 

som följs, som garanterar att dessa alltid åtgärdas direkt. Oavsett vad någon tror eller tycker så kommer 

alltid personal att ta sig dit så fort som möjligt. Just dessa situationer öppnar dock upp för spekulation, 
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eftersom att om det inte är akut är det istället helt onödiga utryckningar vilket är vad man vill undvika 

mest av allt. Ett uteblivet svar genom larmdosan innebär att ingen information från brukarens hem finns 

att tillgå och fatta beslut utifrån, och det finns rum för förbättringar. För även om hemtjänstpersonalen 

åker direkt på dessa tysta larm, så har de inte i uppgift att agera som t.ex. ambulanspersonal. Samtidigt 

finns risken att brukaren faktiskt behöver ambulansvård som inte blir tillkallad förrän hemtjänsten 

anländer.  

 
“Ja jag upplever att de (hemtjänstpersonalen) blir stressade av larm. Du vet man håller på med 

något, man hjälper någon brukare och så larmar det, så måste man byta fokus.” 

Int: “Och så vet man kanske inte om det är akut?” 

“Näe, framförallt inte om personen inte svarat genom larmet, då vet man ju inte om de bara 

kommit åt larmet eller är det illa, så , skadad.”     (K2) 

 

Ett delvis motsägande argument till att personalen skulle gynnas av mer infomation från 

brukarens hem vid akuta situationer är att detta möjligtvis skulle leda till en ökad känsla av 

stress och obehag. Detta understryker det faktum att personalen upplever larm som stressande 

och emotionellt påfrestande då de har en personlig relation till de brukare de vårdar. Det vore 

självklart ohållbart om hemtjänstpersonalen skulle utsättas för den stressnivå som det skulle 

innebära att agera som att det var en riktigt akut nödsituation, men många tog upp att det vore 

bra att få veta om en ambulans borde ringas direkt istället för när de anländer.  

 

“Det kommer vara jättejobbigt för personalen också, att se allt det där. Då kanske man blir mer 

stressad. När man inte vet vad som har hänt, då vet man inte. Man går dit direkt, man vet att 

det är akut, men, man behöver inte vara så stressad och upprörd. (…) Det är ingen nytta alltså. 

(...) man måste ju ändå till brukaren för att se vad som har hänt.”    (H4) 

 

När det kommer till e-tillsyn är den bristande informationen istället att brukaren inte syns i kameran. 

Denna situation är mer sällan så akut som vid tysta larm, då det inte är ovanligt att brukare går upp på 

natten av olika anledningar som inte är relaterade till att de mår dåligt. Samtidigt kan vissa brukare lida 

av stor fallrisk, och då är det mer troligt att det kan ha inträffat ett fall. Verkligheten är dock att den som 

utför e-tillsynen inte med säkerhet kan veta hur brukaren mår, och som beskrivet i Tema 1 Att ta beslut 

i arbetet baserat på sin kännedom om brukare är en viktig del av yrket väljer många att ringa till 

brukaren i första hand. En intervjudeltagare beskrev även att de riktat kameran så att de kan se större 

delar av rummet och hallen, och en annan beskrev att hon medvetet stänger toalettdörren som syns i 

bild vid det sista besöket på kvällen, så att hon kan se om dörren är öppen på kameran ifall brukaren 

inte ligger i sängen. Dessa åtgärder tyder på att det finns behov av mer information än vad som fås i 

dagsläget vid e-tillsyn. Något som även uppmärksammats under intervjuerna är att de som skickar ut 

nattpatruller till följd av e-tillsyner inte får någon direkt återkoppling på hur tillsynen gick och vad 

resultatet blev. Detta citat är en reaktion på en idé om att de som skickar ut patruller kan få feedback:  

“Ja.. ja det kanske vore något. (…) om det sker några- ett par gånger per vecka att man inte ser 

den här personen och att det alltid e så att brukaren har trillat, och det är ju jättebra att känna 
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till när det blir så att brukaren sätter sig i soffan istället. Då vet man ju att ska man säga till, 

ringa ut en personal som kan åka ut och titta på en gång eller räcker det att åka ut om en timma” 

         (K2) 

 

Tema 3.2: Man måste få röra sig i sitt eget hem 

När det kommer till e-tillsyn är problematiken något annorlunda gentemot traditionella trygghetslarm. 

Här introduceras även koncepten kring integritet och övervakning. Om en brukare inte ligger i sin säng 

behöver detta inte betyda att personen är i fara, utan kanske bara är uppe och tar en smörgås, läser en 

bok, eller dricker ett glas vatten. Det svåra är att detta inte går att säkerställa, speciellt inte för de brukare 

som inte kan, vill eller brukar svara i telefon.  

 

Vissa verksamheter har bestämt att de åker ut direkt om inte brukaren ligger i sängen, och andra tittar 

igen efter 15-20 minuter innan de åker ut. Problemet existerar främst för de brukare som inte bedöms 

vara i någon större risk. Vissa uppger att det känns jobbigt att åka på ett besök och hitta brukaren helt 

okej, då de anser att brukarna ska ha full rätt till att göra vad de vill på natten i sitt hem utan att känna 

sig övervakade.  

 

“Man ska ju kunna röra sig i sin egen lägenhet utan att känna sig påpassad så att säga, kanske  

det här med GPS-klocka vore bra, för de kanske inte alltid är på vift liksom. Vi vill ju inte  

tränga oss på egentligen. Samtidigt som det ju är vårt jobb att se så de mår bra.”  (K4) 

 

Detta tema kommer även på tal i diskussioner gällande sensorer och sensorlarm. Anledningen till att 

sensorlarm inte används i större utsträckning i hemtjänsten är för att de som finns idag larmar när 

brukaren agerar på ett visst vis, till exempel öppnar dörren eller stiger ur sängen. Dessa kan alltså inte 

avgöra om situationen som uppstår på grund av denna aktivitet är en som borde resultera i ett larm eller 

om allt är okej. Många håller åsikten att sensorlarm är för intrusiva, då personerna som bor hemma gör 

det för att de ska få ha frihet och göra vad de vill. Även på vårdboenden kan sensorlarm upplevas som 

något som inte uppmuntrar självständighet.   

 

“Neej man ska ju inte begränsa dom så så att vi ska springa in varje gång dom är uppe och 

går. Utan kan man gå upp och gå ska man ju få göra det mää å på natten åå gå på toa och så.“

          (V4) 

Tabell 7.Sammanfattning av Tema 3. 

Sammanfattning av Tema 3 

Problematiken i Tema 1 och 2 grundar sig främst i bristfällig information vid potentiellt akuta situationer. 

Risken att en brukare är i fara och viljan att alltid hjälpa ställs mot det faktum att självständighet vill uppmuntras 

och känslan av övervakning minimeras. Den bristande informationen presenterad i Tema 3 tvingar 

hemtjänstpersonalen att agera på erfarenhet, och den teknik som används i dagsläget varken stödjer detta eller 

erbjuder tillräckligt med information. Passiva larm i ordinärt boende används delvis inte på grund av dessa 

problem. 
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6.3.4 Tema 4: Attityder och åsikter om teknik i äldreomsorgen 

 

Tema 4.1: Nyttan av trygghetslarm övervinner problemen 

 

Trots de teman som skapats som visar på den problematik som trygghetslarmen medför, är alla 

intervjuade enade om att trygghetslarm är bra. Fördelarna med larmen väger alltså tyngre än de 

eventuella problemen. Fördelarna är bland annat att många brukare känner sig tryggare endast genom 

att ha dem, brukare som bor långt borta och/eller inte har tillsyner lika ofta kan snabbt få hjälp om det 

behövs och det är i många fall mer tillgängligt och enkelt för brukare att trycka på armbandet än att 

ringa till 112 om detta skulle behövas. Även om trygghetslarmet inte hanteras som att det är nödfall likt 

112 och därmed inte ska ersätta detta, är det ett extra skyddsnät. På natten är dessa trygghetslarm bra 

då det minskar behovet av tillsyner för de som till exempel endast lider av oro. Samtliga är enade om 

att de hellre åker ut i onödan och är helt säkra på att alla får hjälp när de verkligen behöver än att undvika 

att åka i onödan och riskera att någon blir utan hjälp.  

 
“Men det är också en trygghet för vissa som flyttar hit, som är nyinflyttade att få en sån klocka 

för att känna trygghet. Att vill du nånting så är det bara att du trycker så kommer vi om inte vi 

är i närheten.”         (V1)  

 

“Joh när jag jobbade, jag vet inte om de används längre men… Det var toalettlarm. De kunde 

ju, de kunde glömmas bort och göra falsklarm ofta när ingen var hemma ens, för de var på 

sjukhuset kanske. Det var inte så bra *haaha*. (...) Men toalettlarmen var ju faktiskt jättebra, 

då visste man ju med säkerhet att något var fel”     (V2) 

 

Tema 4.2: Att föra samtal om teknik  

 

Ett fenomen som observerats i och med dessa intervjuer med personal inom äldreomsorgen är hur olika 

de reagerar på “teknik” beroende på hur samtalet förs och hur frågorna ställs. Specifikt så tycks många 

reagera mer negativt när frågorna ställs mer generellt och vagt, till exempel “Hur ser du på att använda 

teknik som hjälpmedel inom äldreomsorgen?”, och mer positivt när frågorna är mer specifika och 

snarare berör funktionalitet än den teknik som skulle användas, till exempel “Vad skulle du tycka om 

att få veta att personen andas?”. När frågan ställs mer generellt blir svaren mer skeptiska, oroliga, och 

avvaktande, medan de mer specifika frågorna möts med nyfikenhet och engagemang. Detta kan 

självklart bero på många saker, till exempel att de vid mer generella frågor utgår från stereotypa tankar 

om hur teknik och artificiell intelligens framställs i media tillsammans med det faktum att de inte känner 

att de har kompetens inom området. Förs samtalet istället på en nivå som de är bekväma med och en 

tydlig koppling finns till de problem de beskriver och eventuell teknisk lösning tycks en stor nyfikenhet 

och optimism framträda.  

 

“Sensorer och sånt, jag vet inte, jag tycker det är onödigt asså, det gör ingen skillnad” 

(Intervjuaren ger exempel på vad sensorer kan upptäcka) 
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“Aha, det visste jag inte, finns det sånt alltså? Okej, aha.. (..) Kanske för vissa, som har större 

risk. Då kunde man se att han kan inte andas, och ringer direkt till ambulans, åå man ser det på 

larmet, så kanske.”        (H3) 

 

“Problemet är att det kommer en ny produkt, en ny sak. Men så länge man inte förstår vad den 

saken gör och vad den är bra för, om ingen berättar detta då kommer de alltid tycka det är 

skitkonstigt och onormalt. Rädslan är inte för tekniken utan för att man inte förstår. Men så 

fort poletten trillar ner så vill alla ha det, då är det inte läskigt längre”   (K3) 

 

“Största utmaningen är ju att få alla att förstå det, det är inte alltid att hemtjänstpersonalen är 

tekniskt intresserade överhuvud taget.      (K4) 

 

Förklaringen till detta kan också röra sig om att omsorgspersonalen inte känner sig vana med 

att bli inkluderade i samtalen om vilken ny teknik som ska införas, vilket kan ha en negativ 

inverkan på deras inställning till teknik överlag.  

 

”De kan säga att “såhär ska det vara nu, det här ska ni använda”. Det är ju inte så att vi 

liksom får bestämma. “        (V4) 

 

Tema 4.3: Rädsla för att mista omvårdnaden i yrket och oro över teknikens roll i framtiden 

Många tar upp det faktum att de är oroliga över hur framtiden för äldreomsorgen kommer se ut i och 

med de problem med personalbrist många tror ska lösas med teknik. Speciellt finns en oro över att 

tekniken ska ersätta det personliga mötet och omvårdnaden, kanske för att ny teknik förknippas med 

robotar som kan tänkas ersätta social kontakt.  

 

“Ja… jomen, man funderar ju lite på det här med övervakningskameror… det tänker man ju 

lite på. Jag menar jag vill ju- jag tycker ju att det ska vara personligt, att man ska ha det här, 

jag tycker man tappar ju om man tar in för mycket teknik, åå det här med robotar och sånt där.”

         (V2) 

 

“Ibland känner jag såhär, visst det här med tekniken pratar man om, men ibland tror inte jag 

att det hjälper, hur mycket teknik man än har - det är inte bara däe! (...) Själva vården, det 

känns ibland som att det går bakåt. Fast teknik och liksom, de far ju fram, men det här med 

äldreomsorg och dethär å, våra äldre som faktiskt lever längre och liksom får bo hemma 

längre… jag vet inte hur det ska bli.“       (V4) 

 

Många är även medvetna om att det är svårt att förutse vad för problem som kommer uppstå i framtiden 

när många lever länge och är fysiskt friskare, men kanske istället påverkas mer mentalt och av sin 

sociala tillvaro. Ingen kan själva se en lösning på problemen, och hopplöshet uttrycks i relation till att 

de ser problemen men inte litar på att tekniken kommer hjälpa.  

 

Int: “Som ni sa lite tidigare, det här med att när det är för lite personal så är det guldkanten som 

försvinner, tror du det är lite samma effekt i hemtjänsten när det blir mindre personal? “ 

“Jahaha herre gud ja asså jag vet inte det, det går ju inte, det måste ju liksom bli ett stopp 

känner man ju, går ju inte, det är ju helt omöjligt, egentligen. Å det där att det inte finns- ä det 

går inte, ä jag vet inte ens, man blir såhär… vill inte veta”.    (V3) 

 

“‘Jamen det är ju datorn som räknar ut!’ säger dom ju då. ‘Det är ju datorn.’. “  (V4) 
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Tema 4.4: Det finns erfarenhet om att införandet av ny teknik är krångligt 

 

Det tycks finnas en negativ association hos många med att införa nya tekniska system och lösningar. 

Flertalet av de intervjuade i hemtjänst och på vårdboenden refererade tillbaka till när de införde nya 

system eller har behövt byta ut eller uppdatera det som de redan har. Problematiken tycks både ligga i 

att tekniken inte fungerar felfritt i början, och även i att det är svårt när rutinerna ska anpassas och 

personalen måste lära sig nya saker. Dock går detta problem över i samband med att de tekniska bitarna 

löser sig och fördelarna istället blir märkbara. 

 

Angående telefoner som är nya sedan ett år tillbaka; 

  

“Då var det rörigt, jätterörigt”. Och sedan innan man kom in i hur man skulle göra åå sånna 

saker. (...) Men det funkade tillslut ja.”      (H1)  

 

“åå det kan man också bli frustrerad på när dom startar igång något projekt och så liksom så är 

det inte testat ordentligt innna - förstår du? Det är jättebråkigt asså. Man blir ju jättetrött och 

frustrerad på dom. “ (Dom i detta sammanhang tolkas som de som ger ut produkterna) 

         (V3)  

 

Int: “Är det någon gång det inte fungerar så bra? Med sensorer och larm, å-?” 

“Jah just nu är det ju lite! Eftersom det är så nytt så, så håller vi på. Det känns som att vi har 

haft dom här larmkillarna här varje dag nu en period så”   (V2) 

 
Tabell 8.Sammanfattning av Tema 4. 

Sammanfattning av Tema 4 

Trots många av de upplevda problemen med den teknik som används i dagsläget anser samtliga 

deltagare att fördelarna väger tyngre, och den största nyttan är ökad säkerhet och trygghet för 

brukarna. Vidare tycks attityderna kring teknik variera beroende på hur samtalet förs, generella frågor 

leder till större skepticism och oro medan samtal om specifika och lättförstådda funktioner skapar 

engagemang och nyfikenhet. Många är dock oroliga över att tekniken ska leda till minskad personlig 

kontakt och omvårdnad, och det tycks finnas en negativ association med införandet av ny teknik. 

6.3.5 Tema 5: Teknik hos brukare 

 

Tema 5.1: Percept och individanpassning 

 

Något som nämndes av näst intill alla deltagare med erfarenhet av teknik hemma hos brukare med 

demenssjukdomar var det faktum att de är mycket känsliga för percept såsom ljud och ljus. Den främsta 

kritik som framfördes mot mobila lås var att de låter för högt, och mot e-tillsynskameror var att de lyser. 

Många hade tvingats avsluta e-tillsynstjänsten hos brukare just på grund av de lampor som lyser. För 

de med demenssjukdomar kan både främmande och vardagliga percept upplevas som oroväckande. De 
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på demensboenden som har hand om de med svårare demens beskrev boende som upplevde svarta 

mattor som hål till underjorden, och blåa mattor som vatten. På liknande sätt beskriver en i hemtjänsten 

att en röd lysande lampa på natten kan upplevas som en främmande varningssignal. 

 

“De kan bli livrädda av att man låser upp med telefonen (…) det är många som sagt att ‘jag 

vill inte att du låser upp med telefonen för det låter’, det låter alltså fruktansvärt, väldigt jobbigt 

ljud, jag förstår alltså att de blir skrämda”.      (H1) 

 

“Men säg på kvällen när jag sätter fram larmet, då lyser det grönt. Eh-bara- liten liksom, jag 

skulle inte bry mig om deet, om det vore jag”    (V1)   

 

“Däremot hade vi ju en som va- hon va jättedement. Och det är ju också en grej att det lyser så 

tydligt (...) men när hon hade gått och lagt sig på kvällarna då hade hon ju dragit ut alla 

sladdarna. För det lyser ju. Och det lyser skarpt. Och är man dement och det lyser rött då är det 

en varning!”         (H4) 

 

“Har man liksom svårt å förstå- och det är kanske en svart matta på golvet, då går man inte ens 

engång på den, för då tänker man att man kanske hamnar där, i underjorden.“  (V2) 

 

“Dom kan bli frustrerade över att det låter, det kan stressa dom. Nu har vi haft lite konstigt då 

med en larmklocka som går igång på väggen och låter, och då får hon panik.” (V2) 

 

“Just det här automatiska låset dom tycker ljudet är störande, aa dom tycker inte om det, dom 

blir skrämda”         (H3) 

 

Det som blir tydligt är att det främst är möjligheten till anpassning av tekniken till varje individ som 

saknas. En hemtjänstmedarbetare beskriver till exempel att det är jättebra för en brukare hon vårdar att 

det mobila dörrlåset låter högt eftersom brukaren har nedsatt hörsel och inte skulle höra om de knackar 

på. Därmed slipper hon bli skrämd av att de helt plötsligt befinner sig i hennes lägenheten.  

  

“Det funkar jättebra. Vi har några som dom har problem med hörseln, och det är svårt att 

knacka på dörren och så dom kan inte öppna för dom hör inte kanske.”   (H2) 

 

Men där anpassningsbarheten faktiskt finns verkar inte personalen veta om detta. Ingen av de 

intervjuade som beskrev att de fått avsluta e-tillsynstjänsten på grund av att de små lamporna på 

kameran störde brukare på natten visste om att detta går att ändra på varje kamera.  

 

“Jahaaa, den röda lampan? Åå gud så bra. Det måste vi ju forska i! För det e ju mycket störande, 

mycket störande hos dom som är ännu mer snurriga än dom vi har nu.”   (H4) 

 

Tema 5.2: De med svårare demens kan inte använda aktiva larm 

 

Ett problem som återkommer gällande de vanligaste larmen som används idag i hemtjänsten är att de 

inte är anpassade till de med demens och/eller minnessvårigheter. Trygghetslarmen fungerar inte om 

den som är i nöd inte vet att den ska trycka på larmknappen, gps-larmen fungerar inte om brukaren 
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glömmer att ta med det, dörrlarm larmar i onödan om brukaren öppnar dörren men inte går ut, och 

spislarmen fungerar inte om brukaren inte förstår varför det piper.  

 

“De har larm på spisen som piper, man måste sätta rätt storlek på kastrull. Men det piper, dom 

blir rädda och kanske larmar. Hon säger ‘Den piper hela tiden jag vet inte vad jag ska göra’, 

och sen spisen stänger av sig själv ändå men hon förstår ju inte varför”    (H2) 

 

“Åå rörelselarmen är ju jättebra också dom som är på golvet, men sen just dom hära (*pekar 

på armen*) dom har vi faktiskt inte så många som har det. (…) Just hos oss så blir det ju ibland 

att dom inte riktigt förstår funktionen så de sitter och trycker hela tiden. Eller inte trycker, men 

dom behöver hjälp, Så. (...) när man blivit lite sämre i sjukdomen så funkar det inte riktigt 

längre, så.”         (V1) 

 

“...tryggt att de har de, om de skulle behöva oss, men sen är det dom här som inte är.. men som 

är dementa som väntar på ett annat boende som kanske inte kan använda dom ändå. Som har 

dem men fast dom inte... som glömmer bortet.“     (H1) 

 

Tema 5.3: Det estetiska och sociala är viktigt för acceptans 

 

Att brukaren själv ska känna ett behov av hjälpmedel och den teknik som används är både fastställt i 

tidigare studier och återfinns i intervjumaterialet även i denna studie. Detta tema tillägger dock emfasen 

på att det är viktigt att tekniken utåt inte förmedlar aspekter som brukaren själv anser negativt laddade 

eller som associeras med att ha funktionsnedsättning. Även om behovet uppenbarligen finns, till 

exempel som hos en kvinna som knappt kunde gå, vill man inte tillhöra en sådan målgrupp. Denna 

motvilja kan även visa sig implicit genom att brukaren känner sig störd av att ha hjälpmedlet i sitt hem 

även när det inte används. 

 

“Men rullatorer till exempel, det är ju också svårt när man kanske är 62 år - 60 år och gå med 

rullator, hur kul är det? Hur svårt är inte det att motivera? Det är jättesvårt. (...) Framförallt då 

rullstolar och rullatorer och så som syns, då blir man, amen då är man ‘sjuk och gammal’.” 

         (V2) 

 

“Det estetsika, det här med tekniken, det har vi märkt ‘näe jag vill inte ha på mig det här 

trygghetslarmet, det ser trygghetslarmsaktigt ut’.”.    (K3) 

 

Angående att en brukare fått rullstol:  

 

 “I början ba ‘varför, och vad är det här, nej jag vill inte ha den, åå den står här och den stör 

 mig, jag vill inte ha den’. (...) Men nu när hon testat och använt hon vill ha den. (...) 

 Hon kunde knappt gå.”        (H2) 
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Tabell 9.Sammanfattning av Tema 5. 

Sammanfattning av Tema 5 

Något som många framför är att teknik som inte är diskret i hemmet hos den äldre inte uppskattas. 

Speciellt uppstår problemet hos de med demenssjukdomar, som blir oroliga och störda av främmande 

ljud och ljus. Möjligheten till individanpassning uppskattas mycket då många äldre har olika sorters 

kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar, och därmed mycket varierande behov. Ett stort problem 

gällande aktiva larm är att de inte är anpassade för äldre med demenssjukdomar. För att de äldre ska 

finna acceptans för tekniken är de sociala aspekterna mycket viktiga.  

6.3.6 Tema 6: Att upptäcka demens och förstå när flytt till boende är 

nödvändigt tycks ibland vara problematiskt 

 

Tema 6.1: Utveckling av demenssjukdomar är komplicerat och individuellt  

 

Ett tema som främst grundar sig i intervjuerna med personalen från vårdboenden handlar om hur och 

när en demenssjukdom upptäcks. Enligt dem kan en demenssjukdom utvecklas mycket långsamt för 

vissa, och te sig på många olika vis i början, vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka signalerna. 

Speciellt komplicerat är det när det kommer till de individer som inte har kontinuerligt socialt umgänge, 

t.ex. med familj och vänner, eller mycket tillsyn av hemtjänsten, då det kan krävas att mycket tid 

spenderas med personen för att de små signalerna ska upptäckas. Det kan till exempel handla om att 

glömma koder, inte hitta hem, få humörsvängningar, lägga saker på konstiga ställen, eller tappa bort 

sina nycklar. Dessa beteenden kan dels misstas för tillfällig och helt normal förvirring, men det kan 

också vara genant för den drabbade som därför går ur sin väg för att dölja problemen för andra.  

 

“De äldre har ju ett normalt åldrande samtidigt, och det vara svårt att skilja. Lite glömska är ju 

normalt ändå kanske kan man tycka.”      (V2) 

 

“Det är så olika, väldigt olika. Vissa kanske inte hittar hem, andra kanske bara börjar bli arga 

eller får humörsvängningar.”       (V1) 

 

Vidare tycks även personalen anse att det finns en okunskap i samhället gällande sjukdomen. Det händer 

till exempel att personer i 40-50-årsåldern insjuknar mitt i ett pågående arbetsliv och med familj 

omkring sig, men det kan gå så långt att personen är nära att få sparken från sitt jobb innan en utredning 

påbörjas eller hjälp söks. För yngre personer är det dock vanligt att sjukdomen utvecklas i snabbare takt 

än för äldre, och i dessa fall är inte äldreomsorgen med i bilden än.  

 

“Och sen fungerar det inte på jobbet, och då tycker ju jag att någon borde dra i bromsen där på 

jobbet, utan då har det gått ganska långt. (…) För dom är väldigt duktiga både kvinnor och 

män på att dölja, och liksom hitta, om man frågar nått så kan dom svara- så man tänker liksom- 

är man inte uppmärksam så är det inte säkert- det hinner gå rätt så långt.”  (V2)  
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Även om det beskrivs som svårt att upptäcka demens i ett tidigt skede ges många exempel på indikatorer 

som kan tyda på en sjukdom, såsom sovmönster, paranoida tankar, ökad eller minskad matlust, vikt, att 

hemmet förändras, starka känslor, glömska, samt om aktiviteter tar längre tid än innan.  

 

Tema 6.2: Åsikter om när en äldre bör flytta till boende varierar 

 

Personalen som intervjuats i både hemtjänst och på vårdboenden ger olika syn på när ett särskilt boende 

är/borde vara aktuellt. Vissa refererar till de mer praktiska aspekterna av att en person behöver hjälp 

och tillsyn ofta, medan andra pekar på brukarens personliga upplevelser och känslor som till exempel 

oro över att bo själv. Det verkar inte råda full konsensus kring om det är bra eller dåligt att flytta til l 

vårdboende, troligtvis då det både finns för- och nackdelar som olika individer lägger olika stor vikt 

vid. De nackdelar som beskrivs är att demenssjukdomar i många fall tycks blir värre vid flytt till boende, 

att många äldre själva vill bo hemma (även om de inte klarar av det), och att det i mångas ögon ses som 

“sista stationen” i livet. Många anser å andra sidan att det ofta tar allt för lång tid för de äldre att få flytta 

till vårdboenden, och att de i många fall skulle behöva det lång tidigare än vad som är vanligt idag. 

Fördelarna med att flytta till ett särskilt boende är att till exempel att de kan få stöd av andra äldre i 

samma situation, få ett socialt umgänge dagligen, att det är säkrare då personal alltid är nära, samt att 

det underlättar för anhöriga.  

 

“För att om vi har en som är dement som har tillsy- eller morgonhjälp, förmiddagshjälp, 

efftermiddag, lunch liksom. Visst man är ju där, men man vet aldrig vad de gör när man inte 

är där. Så det är ju väldigt mycket ansvar som man ändå inte har koll på.”   (H1) 

 

“Vissa bor ju hemma alldeles för länge än va man- de kanske hade behövt, eller borde ha 

gjort…”          (V2) 

 

Tema 6.3: Anhöriga till brukare med demenssjukdomar både påverkar och påverkas mycket 

 

Den främsta problematiken gällande flytt till boenden verkar kretsa kring de brukare som enligt 

vårdpersonal inte längre borde bo själva, men där antingen de anhöriga eller brukarna själva inte anser 

att en flytt till boende vore bra. De anhöriga påverkar mycket av vården för de äldre, och speciellt när 

en brukare lider av en demenssjukdom som gör att de har svårt att fatta beslut själva. Det är inte ovanligt 

att det är de anhöriga som inleder samtalet om flytt till vårdboenden då de är oroliga för den äldre. 

Däremot vittnar många av vårdpersonalen på boenden samtidigt om att anhöriga i många fall kan 

försvåra denna process, och ibland direkt förhindra att den äldre får flytta. Att inse att en närstående är 

i behov av att bo på ett vårdboende kan vara mycket emotionellt påfrestande, och många tycks falla i 

förnekelse enligt personalen. För de yngre som drabbas av demens kan detta vara extra svårt då de till 

exempel fortfarande kan ha hemmaboende barn och en sambo/make/maka som jobbar.  
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“Åå första stadiet liksom de e ju när man inte hittar hem, kan koderna å man vet inte vad man 

gör och sådär.  Å sen när man flyttar in såhär då, så vill man ju inte bo här egentligen, för man 

vill ju flytta hem. Det tycker jag är det jobbigaste stadiet. För man lider med hela familjen, för 

det e ju en familjesjukdom blir det ju. “      (V2) 

 

Överlag både påverkar och påverkas de anhöriga av en äldres demenssjukdom. Det kan vara allt från 

att facilitera samtalet med läkare (som måste gå på vad den äldre säger, men den äldre kanske inte 

säger/vet sanningen) till att komma till ro med det faktum att den person man en gång känt väl kommer 

förändras och behöva stor hjälp. Det är för många en mycket emotionell process som påverkar hela 

familjer. Ibland känns stor skuld över att inte ha möjlighet att själv ta hand om sin anhörig, vilket kan 

leda till många jobbiga situationer såsom till exempel att de ljuger för den med demens om varför 

och/eller var denne ska flytta. 

 

“Men man får ju, känner jag, dra ett stort lass så som anhörig, för det är svårt. (…) Den vi var 

hos först, han frågade alltid mamma å sen så satt ju jag å sa att ‘så är det ju inte riktigt då’. 

Men då är det ju liksom, då är det ju hennes ord som gäller, så, så är det ju. Det är det som blir 

så tokigt. Det är svårt, jättesvårt.“            (V2, om en personlig erfarenhet)  
 

“Åå sen så finns det ju också anhöriga som… eh.. som kanske säger till sin mamma eller pappa 

eller fru- eller ah, att dom eh har fått en egen lägenhet eller ska få en ny snart, du vet, hittar på 

lite för att det ska kännas bra för dom. Å de kan bli lite tokigt. (...) Men det blir väldigt dumt 

när man inte talar sanning med dem.“      (V1) 

 

Tabell 10.Sammanfattning av Tema 6. 

Sammanfattning av Tema 6 

Hur en demenssjukdom utvecklas och vad de första symptomen blir är mycket individuellt, vilket 

ibland gör det komplicerat att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadie. I dagsläget krävs ofta långvarigt 

och kontinuerligt socialt umgänge för att upptäcka signalerna. Dock så finns det många specifika och 

vanligt förekommande indikatorer, men de är inte alltid välkända av samhället. Åsikterna kring när 

en person bör flytta till ett vårdboende varierar, men många tycks vilja bo kvar hemma så länge det 

går. Anhöriga har stort inflytande i denna process, och de påverkas mycket av den anhöriges 

sjukdomen. 

6.3.7 Tema 7: Verksamheterna i stort 

 

Tema 7.1: Teknik i äldreomsorgen påverkar hur verksamheterna strukturerar deras arbete 

 

I samtal med de som ansvarar för tekniken i äldreomsorgen framkommer det att den teknik som införs 

redan har, eller planeras, förändra och påverka verksamheten och hur den är strukturerad. Exempel på 

detta är införandet av larmcentraler som tar emot alla larm och filtrerar dem innan de når 

hemtjänstpersonalen. Detta gjordes med anledning att avlasta hemtjänstpersonalen som då inte ska 
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behöva störas i onödan eller svara på triviala frågor som till exempel vad klockan är. Denna förändring 

blir extra synlig i och med införandet av e-tillsyn. Vissa kommuner som inte har så många kameror har 

i dagsläget lagt detta arbetsmoment på hemtjänstpersonalen, medan andra har valt att redan nu lägga 

uppgiften på ett separat ställe såsom vårdboenden eller larmcentraler. K3 reflekterar över att de kommer 

behöva förändra sin struktur när antalet kameror i kommunen ökar, eftersom hemtjänstpersonalen då 

kanske inte kommer ha tillräckligt med tid.  

 

 “Allt det här med digitalisering… det handlar inte om att ta in mer teknik, det handlar ju om 

 att förändra arbetssättet! Vi kan inte jobba som vi alltid gjort.”       (K3) 

  

“Jag menar, vi har ju i tjugotal nu. Det är ju helt klart, självklart, att om alla skulle ha det så 

går det ju inte såklart att arbeta på samma sätt som nu. Då finns ju inte tid till det.” (K3) 

 

Tema 7.2: Attityder till yrket 

Detta tema berör dels attraktiviteten av yrken inom hemtjänsten, och dels de attityder som finns hos de 

erfarna mot de som är nya till yrket. I frågor om framtiden för äldreomsorgen är det många som beklagar 

sig över att yrket inte ses som attraktivt. Lönen anses vara för låg samtidigt som arbetsbelastningen är 

hög. De äldre, som anser att yrket var annorlunda när de började, anser sig se ett värde i att hjälp 

människor som de inte anser sig uppfatta hos de yngre. Många upplever att vissa medarbetare endast 

jobbar för att tjäna pengar, och inte på riktigt bryr sig om de som de tar hand om. Dessa tendenser har 

inte identifierats hos någon av intervjudeltagarna, varken unga eller nya till yrket, men oavsett om det 

stämmer eller inte så tycks många ha denna uppfattningen om vissa av sina kollegor. Detta kan med 

stor sannolikhet påverka hur det känns att jobba i yrket. 

 

“Vården är ju liksom inget attraktivt yrke, så är det ju! (...) Jag tror ju att skulle det vara högre 

lön skulle fler kanske tycka- för jag tycker ju att det är världens bästa jobb! Jag kan inte tänka 

mig något annat, jag älskar ju verkligen och brinner för det jag gör. Men dagens ungdomar 

väljer bort det för dom vill tjäna bra...”   (V2) 

 

“Vi gamla som finns kvar vi har ju valt vårt jobb för vi faktiskt tycker det är trevligt, åå idag 

får alla jobb, vem som helst - ‘ javisst får du fast tjänst här’. Men dom tar in vem som helst, 

dom sitter ju och sover i bilarna, äe fy fasen”.     (H4) 

 

Samtidigt som denna skepticism till nya och unga inom yrket finns så finns det även de som ser behovet 

av att ha fler “händer”, som kanske inte nödvändigtvis har med social omvårdnad att göra. En tendens 

till att möjligtvis i framtiden vilja skilja på arbetsuppgifter som enbart handlar om fysisk och praktisk 

hjälp och sociala insatser kan ses.  

 

“Och den problematiken finns ju, både i dagens samhälle och i (kommunnamn), och 

hemtjänstutförare dagtid. Det är svårt att få ta på personal. Eh och då kanske man måste göra 

en bedömning att eh.. behöver jag händer?” (...) “Och det är klart, har jag inte personal så 

måste jag ju anställa i princip vem som helst, för kunden måste få hjälp.” (K1)  
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“Händer ska finnas där händer behövs (...) vi måste titta mer på arbetssätten och mindre på 

mängden personal, för allt löser sig inte av att fler jobbar”    (K3) 

 

“De kan ju, även om de kanske inte kan umgås med de äldre så är de ju till jättestor hjälp! Ta 

fram mat och sånt, det behövs också”     (V3) 

 

Tema 7.3: Biståndshandläggare upplevs vara en flaskhals för ny teknik 

Samtliga deltagare som arbetar i en kommun som har e-tillsyn nämner att arbetet med 

biståndshandläggare inte fungerar så bra som de skulle önska. De talar om svår och långsam 

kommunikation, potentiell teknisk okunskap, och en rädsla/obekvämhet hos biståndshandläggare för 

att ge ut bistånd för teknik. Det spekuleras kring om det finns en tendens att inte framföra e-tillsyn som 

ett likvärdigt alternativ till fysisk tillsyn, vilket väcker missnöje hos de intervjuade.  

 

“Eftersom biståndshandläggarna har inte… de har inte förstått än kanske, jag vet inte vad exakt 

problemet är men det kommer inga-. (…) Då ska de fråga om kunden vill att de väcker en på 

natten, men vad vi har märkt är att rutinfrågorna ofta inte ställs. För redan där ska de lägga 

fram förslag på på e-tillsyn om kunden inte vill bli väckt… och det görs inte.”  (K1)  

 

“Det har varit väldigt trögt, de (biståndshandläggarna) har inte velat, sen har de fått riktlinjer 

nu om att de måste bevilja e-tillsyn istället. Innan var de så att brukarna fick välja, om de inte 

ville ha kamera så slapp dom, och när då många handläggare hade inställningen att e-tillsyn 

inte var nått bra så blev det att det inte beviljades”    (K2) 

 

“Ju mer handläggaren pratar om det desto mer troligt blir det ju att den enskilde väljer det.  

(...). Men jag tror inte de måste bli experter på teknik, bara utbildas i förståelsen för vad 

tekniken kan göra i olika situationer”      (K3) 

 

Vissa har även försökt lösa problemet och skynda på utvecklingen genom att meddela vilka av brukarna 

de känner skulle gynnas av e-tillsyn, men inget händer ändå. Även i detta tema kan en tendens till 

maktlöshet uppfattas. Alla som ser fördelarna med de nya verktygen blir frustrerade över att de inte får 

tillgång till dem, och att de inte blir hörda, då de vet att det skulle vara bra både för brukarna och dem 

själva. Andra kommuner tycks ha kommit runt detta problem genom att endast ge bistånd för tillsyn, 

och att utförare sedan istället får föra samtalet med brukaren om vad som önskas. 

 

“Å då blir ju lite såhär, då säger kommunerna att ‘ge till oss dom kunder ni tror att skulle vara 

alternativ för nattillsyn’. Ehh och det har vi ju gjort en, två gånger och så blir det ju inte av. “

          (K1) 

 

“Jag vet vissa har ju gjort så att man blir beviljat tillsyn, och sen är det enheterna ute som 

kanske känner omsorgstagaren lite mer som för dialogen om det ska vara fysisk tillsyn eller e-

tillsyn”         (K3) 
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Tabell 11.Sammanfattning av Tema 7. 

Sammanfattning av Tema 7 

Införandet av ny teknik i äldreomsorgen påverkar verksamheten i stort. Flertalet deltagare reflekterar 

över att det är arbetssättet som måste förändras och att hur det fungerar inte enbart hänger på tekniken 

i sig. Attityderna hos de som arbetar i dagsläget gentemot de som är nya till yrket är främst negativa, 

lönen och yrkets rykte tycks påverka detta. Det spekuleras kring om en uppdelning av arbetsuppgifter 

(praktiska och sociala) kommer ske i framtiden. Mängden ny välfärdsteknik som används i 

äldreomsorgen i kommunerna tycks bero mycket på biståndshandläggares inställning till detta, något 

som av många upplevs sakta ned utvecklingen.  
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7. Behovsanalys 

I detta avsnitt redovisas den behovsanalys som gjorts i denna studie. Inledningsvis redogörs för 

metodteori, sedan presenteras hur metoden använts i denna studie följt av resultatet av utförd 

behovsanalys. Resultatet består av 8 behov med tillhörande effektmål grundade ur de teman som 

redovisas i avsnitt 6.3. 

7.1 Metodteori 

Det finns många metoder för att förmedla användarbehov och många olika metoder för att ta fram dem. 

Alla har för- och nackdelar och passar därför bra i olika sammanhang. Oavsett vilken metod som väljs 

och hur man väljer att presentera resultat är syftet med en behovsanalys att informera beslutstagare, 

utvecklare, designers och intressenter (Goodwin, 2009). Detta är alltså metoder för att de som har utfört 

användarundersökningar och forskning ska kunna förmedla resultaten till personer som inte varit 

delaktiga i forskningen på ett lättillgängligt men samtidigt nyanserat vis. Målet är enligt Goodwin att 

alla som jobbar i projektteamet ska få en gemensam bild av användare, den nuvarande situationen, och 

projektets mål.  

 

En vanlig metod för att förmedla en bild av de användare som intervjuats är att skapa personor  (Arvola, 

2014; Goodwin, 2009). En persona förmedlar användares egenskaper, åsikter, vardag, ömma punkter 

och mål i en komprimerad form, och representerar oftast en specifik användarroll och målgrupp. Dessa 

personor representerar sedan användarna som utvecklingsteamet designar för i det fortsatta arbetet. Ska 

en persona skapas bör det has i åtanke redan vid intervjuerna, då allt i en persona ska vara baserat på 

verklig data. En av de största riskerna med personas som metod är att de är mottagliga och känsliga för 

att influeras av stereotyper (Marsden & Haag, 2016). En stereotyp är per definition en generisk och 

förenklad beskrivning av en stor grupp människor eller komplexa grupper, och något människor 

använder både medvetet och omedvetet för att fatta effektiva beslut. Stereotyper hjälper till vid 

beslutsfattande genom att fylla i informationsluckor med det som antas vara mest rimligt utifrån den 

information man har att tillgå. En persona kan både innehålla dessa stereotypa “informationsifyllningar” 

från skaparens sida och även innehålla informationsluckor som läsaren i sin tur omedvetet fyller i för 

att skapa sig en helhetsbild om personan. Om en persona inte representerar verkliga användare kan detta 

ställa till med många problem eftersom det är personan som designen anpassas för i de första skedena. 

Det som en persona däremot är bra för är att skapa empati (Arvola, 2014; Goodwin, 2009).  

 

På engelska talar man ofta om att definiera “requirements” för en produkt baserat på 

användarforskningen som gjorts (Goodwin, 2009). Engelskans “requirement” kan till svenska 

översättas både till “krav” och “behov”, och kan tolkas på båda vis även på engelska. Detta har potential 

till att skapa förvirring då det enligt Goodwin (2009) är långt bättre att formulera “requirements” som 
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behov istället för som krav, även om båda är möjliga och ligger nära till hands. Goodwin (2009) 

framhåller att bra initiala “requirements” ska vara formulerade som “user needs”, vilket är vad man på 

svenska kallar behov. Genom att formulera insikter som behov undviker man att i ett för tidigt skede ta 

beslut om vilken lösning som är den bästa för att tillgodose behovet. Innan ett beslut om en lösning tas 

bör behoven vara väl undersökta och validerade, och en mängd olika möjliga lösningar bör utforskas 

och testas. De initiala behoven bör ligga på en hög och övergripande nivå som tillåter intressenter att 

fatta informerade affärs- och verksamhetsbeslut.  

 

Ett sätt att formulera behov på är att dela upp dem i mindre komponenter, Goodwin (2009) anser att 

behov borde delas upp i; funktionella behov, databehov, produktkvalitéer och begränsningar. Detta är 

en metod som är lämpad för tillfällen då man utfört användarundersökningar i syfte att skapa personas 

och scenarios. I dessa fall har man identifierat ett snävt problemområde och användningsfall som en ny 

produkt eller tjänst är tänkt att lösa.  

 

Att förstå användares mål är enligt Goodwin (2009) en viktig del av att skapa en bra produkt eller tjänst. 

Dessa mål kan identifieras direkt ur intervjuer med användare, och kan senare användas för att  prioritera 

funktioner samt designa en produkts beteende. Användares mål uttrycks oftast inte rakt ut i tal, utan kan 

exempelvis ligga gömt i uttryck av frustrationer, i beskrivningar av vad som utgör en bra eller dålig 

upplevelse av något, och i motiveringen av vissa beteenden eller handlingar. Arvola (2014) använder 

begreppet effektmål för att beskriva de mål som förklarar vilka effekter ett projekt är tänkt att ha på de 

användare och verksamheter som berörs. Effektmålen beskriver varför ett projekt ska startas och 

grundar sig i de behov/problem som identifieras i användarundersökningen. Dessa kan både vara 

kortsiktiga och långsiktiga mål.  

7.2 Metod 

På grund av denna studies explorativa karaktär och öppna frågeställningar har personas som metod valts 

att inte användas trots dess väldokumenterade användbarhet. Detta val beror även på det faktum att väl 

genomarbetade personas av hemtjänstmedarbetare och olika målgrupper av brukare redan finns 

tillgängliga inom publicerad forskning (se t.ex. Kristoffersson & Lindén, 2017 och Staaf, 2018). Det 

bedömdes därmed som ett redundant moment för denna studie och ett moment som inte med säkerhet 

skulle bidra med ny eller efterfrågad kunskap inom fältet. Istället gjordes valet att förmedla de behov 

som kunde identifieras ur den tematiska analysen genom text. Fördelen med detta, och som i denna 

studie vägt tungt, är att komplexiteten i användarnas behov och transparens i hur behoven identifierats 

bibehålls. Den största nackdelen är att resultatet består av stora mängder text vilket inte är ett effektivt 

sätt att förmedla resultat från användarforskning på, men fördelarna har bedömts väga tyngre i detta 

fall. För att underlätta navigationen i texten har tabeller och listor över resultaten istället skapats.  
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Behoven och effektmålen är direkt baserade på de intervjuades uttryckta problem, frustrationer, 

värderingar, önskemål och viljor, som identifierades i samband med den tematiska analysen. Viss 

kodning av uttryckta mål gjordes, men främst formulerades effektmålen i fas fem och sex då alla teman 

definierades och formulerades i text. Detta beror på det faktum att mål sällan uttrycks direkt av 

intervjudeltagare, utan måste tolkas utifrån deras beskrivningar.  

 

Faktorer att ta i hänsyn vid design för de olika målgrupperna har identifierats separat från effektmålen, 

och kan liknas med Goodwins (2009) användning av funktionella behov, databehov, produktkvalitéer 

och begränsningar, då dessa kan användas för prioriteringar och utvärdering av lösningsförslag. 

Goodwins metod är dock att identifiera dessa ur personas och scenarios, som i sin tur baseras på 

intervjuer, men eftersom dessa två mellansteg inte görs i denna studie identifieras faktorerna direkt ur 

intervjuerna. Detta gör dem mer generella, till exempel eftersom exakta användarscenarion inte är 

framtagna, men detta är vad som passar till denna studies explorativa karaktär och samklangar med de 

initiala behoven som uttrycks på en hög och övergripande nivå. Faktorerna är sådana som uttryckts 

direkt av deltagarna i relation till vad de anser är bra respektive mindre bra med den teknik de använder 

i dagsläget samt deras erfarenheter av ny teknik i äldreomsorgen. Både effektmål för respektive behov 

och faktorerna att ta i hänsyn vid design för målgrupperna kan i senare skeden användas för att bedöma 

och utvärdera olika lösningsförslag. 
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7.3 Resultat  

Översikt av identifierade behov och effektmål 

Tema 1: Behov av informerande besluttsunderlag baserat på verklig data 

Effektmål 

- Främja faktabaserade beslut 

- Främja kritiskt och aktivt tänkande 

- Stödja nyanställdas möjlighet till relationsbyggande och kunskapsutveckling 

- Säkerställa likvärdig och konstant information i hela verksamheten 

Tema 1: Behov av kvalitativ information 

Effektmål 

- Främja komplex förståelse av individuella behov 

- Främja empati 

Tema 2: Behov av att minska mängden oförutsägbara händelser och/eller minska dess effekter 

Effektmål 

- Minska mängden negativ stress 

- Förbättra planeringsmöjligheter 

- Främja proaktivt arbete 

Tema 3: Behov av mer information om brukarens situation 

 Effektmål 
- Maximera upptäckten av akuta situationer 

- Minimera utryckningar på falsklarm 

- Stödja informerade beslut 

Tema 3: Behov av larm anpassade för demenssjukdomar  

Effektmål 

- Främja självständighet hos de med demenssjukdomar 

- Förbättra larms användbarhet för de med demenssjukdomar  

- Öka säkerheten i hemmet för de med demenssjukdomar  

Tema 4: Behov av enkla kontaktvägar mellan brukare och någon att prata med 

 Effektmål 

- Minska social isolering  

- Minska antalet larm beroende på social isolering och ensamhet 

- Öka känslan av trygghet 

Tema 5: Behov av flexibel och anpassningsbar teknik 

 Effektmål 

- Möjliggör individanpassning  

- Främja individcentrerad omsorg 

Tema 6: Behov av informationsbaserade stöd relaterat till demenssjukdomar 

Effektmål 

- Främja faktabaserade beslut inom demensvården 

- Främja förståelse för individuella behov  

- Underlätta möjligheten att följa sjukdomsutvecklingen 
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7.3.1 Behov från Tema 1 

Behov av informerande besluttsunderlag baserat på verklig data  

Tema 1 Att ta beslut i arbetet baserat på sin kännedom om brukare är en viktig del av yrket som helhet 

samt Tema 2.3 Upplevelser av mängd falsklarm och onödiga utryckningar beskriver hur viktiga beslut 

tas baserat på hemtjänstmedarbetarnas personliga kännedom om de brukare de vårdar. Detta upplevs 

som en viktig del av yrket och personalen finner stolthet i denna beslutsförmåga. Utifrån de som deltog 

i denna studie tycks detta arbetssätt fungera bra för dem, men en tveksamhet kring om detta fungerar 

bra för nyanställda finns. Ett eventuellt problem som kan infereras från detta arbetssätt är att mycket av 

den kunskap som varje medarbetare bygger upp om respektive brukare går förlorad om denna 

medarbetare slutar sitt arbete, då kunskapen är internaliserad och endast bygger på erfarenhet. I 

undertemat 2.3 Upplevelser av mängd falsklarm och onödiga utryckningar beskrivs även problematik 

med att personal på larmcentraler inte har en relation till de brukare de pratar med, vilket resulterar i att 

de släpper igenom larm som hade kunnat lösas om de pratat en stund i telefonen.  

 

Ett behov av ett informerande beslutsunderlag baserat på verklig data har därmed identifierats inom 

hela hemtjänsten i ordinärt boende. Potentiellt finns behovet främst hos nyanställda och personal på 

larmcentraler, men dessa målgrupper har inte undersökts i denna studie. Skulle detta behov tillgodoses 

så kan dock hela verksamheten gynnas, då det kan säkerställa att kunskapen om respektive brukare hålls 

konstant och likvärdig genom hela verksamheten och mellan medarbetare, vilket skulle främja god 

vårdvalité och säkerhet. Kunskapen försvinner då inte heller vid personalbyte. Att beslutsunderlaget är 

baserad på verklig data motverkar även subjektiva och möjligtvis felaktiga beslut.  

 

Exakt vilken information som skulle vara relevant att samla in måste undersökas vidare då denna studie 

inte fokuserat på detta. Dock kan vissa förslag ges utifrån intervjuerna. Exempel på information om 

varje brukare som möjligtvis skulle vara värdefull att samla in enligt denna studie är information om: 

- Aktiveringar av trygghetslarm 

- Tidpunkter 

- Anledningar  

- Om utryckning gjordes 

- Resultat av utryckning 

- Sovmönster 

- Toalettmönster 

- Fallhistorik 

- Sjukdomshistorik och hälsotillstånd 

 
Att behovet formulerats som behov av informerande beslutsunderlag syftar till att understryka att det 

inte (i dagsläget) bedöms varken nödvändigt eller positivt att frånta hemtjänstmedarbetarnas möjlighet 

till självständiga beslut. Utifrån resultatet bedöms det vara ytterst viktigt att personalens legitimitet och 

professionalitet respekteras och tas tillvara på, då detta är en av de aspekter som tycks göra yrket 

attraktivt. Ett informerande beslutsunderlag kan både stödja erfarna medarbetare genom att förstärka 
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deras kunskap, och vara till stor hjälp för nyanställda som inte än har personlig erfarenhet att fatta 

välgrundade beslut på. Det eventuella behovet av relationsbyggande stöd för nyanställda blir alltså 

tillgodosett på samma gång. Ett informerande beslutsstöd kan möjligtvis även uppmuntra till kritiskt 

och aktivt tänkande, till skillnad mot vad en automatiserad beslutsprocess skulle göra.  

 
Effektmål 

- Främja faktabaserade beslut 

- Främja kritiskt och aktivt tänkande 

- Stödja nyanställdas möjlighet till relationsbyggande och kunskapsutveckling 

- Säkerställa likvärdig och konstant information i hela verksamheten 

 

Behov av kvalitativ information 

Tema 1.4 Förståelse för kroppsspråk är ett viktigt hjälpmedel vid demensvård beskriver hur personal 

på vårdboenden förknippar kunskap om respektive brukare med att se och tolka kroppsspråk. Detta är 

en typ av färdighet och kunskap som bygger på information av kvalitativ karaktär, vilket på många vis 

är mer avancerad och nyanserad än information av kvantitativ karaktär. Människors beteende är 

komplext, och det finns en risk för att information i form av statistik och siffror förminskar förståelsen 

av denna komplexitet (Danielsson, 2016). Information som sammanställs som till exempel 

beslutsunderlag bör därför väljas noggrant och framställas på ett sätt som inte förminskar brukares 

behov eller individualitet. Även i Tema 1.1 Personal agerar utifrån sin kännedom om respektive 

brukare ges exempel på hur personliga relationer och förståelse för individers inre liv, intressen och 

motivation (information av kvalitativ karaktär) skapar empati och påverkar omsorgskvalitén positivt.  

 

Effektmål 

- Främja komplex förståelse av individuella behov 

- Främja empati 

 

7.3.2 Behov från Tema 2 

Behov av att minska mängden oförutsägbara händelser och/eller minska dess effekter 

Tema 2 Att åka på larm och oplanerade besök i hemtjänst är problematiskt om schemat ska kunna 

hållas och arbetsmiljön ska vara bra beskriver hur oförutsägbara händelser, främst larm, påverkar 

tidsplanering och stress för hemtjänstpersonalen negativt. Just larm identifieras som en källa till oro då 

hemtjänstmedarbetare vet att de inte direkt kan påverka situationen men att de måste ta hand om 

konsekvenserna av förlorad tid efteråt. Ett stort behov av att minska dessa händelser och/eller förebygga 

dess effekter har därmed identifierats. Om detta behov kan tillgodoses bedöms en stor anledning till 

stress för hemtjänstpersonalen förmildras. Detta skulle innebära ett förbättrat arbetsklimat, vilket i sin 

tur potentiellt skulle öka yrkets attraktivitet (vilket beskrivs som ett problem i Tema 7.2 Attityder till 

yrket) och möjligheten för personal att jobba kvar länge.  
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Om oförutsägbarheten av händelser som kräver att schemat måste frångås kan minskas skulle till 

exempel schemaläggare kunna säkerställa att tid för utryckningar finns när risken är hög. Över tid kan 

då möjligtvis även mängden personal anpassas. I allra bästa fall skulle även förebyggande insatser 

såsom en extra tillsyn eller ett kort telefonsamtal till brukaren kunna göras och därigenom undvika att 

situationen leder till larm från första början.  

 

Effektmål 

- Minska mängden stress 

- Förbättra planeringsmöjligheter 

- Främja proaktivt arbete 

 

7.3.3 Behov från Tema 3 

Behov av mer information om brukarens situation vid larm 

Tema 3 Informationsbrist beskriver hur det är svårt för de som tar emot larm och de som använder e-

tillsyn att avgöra om en situation är akut när brukaren inte svarar eller inte syns i kameran. Detta behov 

skiljer sig från Behov av informerande besluttsunderlag baserat på verklig data i det avseende att 

behovet uppstår vid specifika tillfällen, och informationen som behövs är kopplad till denna specifika 

tidpunkt. I situationer som tysta larm och att brukare inte syns i kameran är det information om hur 

situationen ser ut hemma hos brukaren i just det tillfället som saknas. Personalen har i dagsläget inget 

sätt att avgöra hur brukaren mår, var denne befinner sig, eller hur situationen ser ut i övrigt. Att få veta 

detta kan i de akutaste fallen vara livsavgörande, och i de icke-akuta fallen (falsklarm) spara både tid 

och mental kraft för de anställda.  

 

På samma sätt som i Behov av informerande besluttsunderlag baserat på verklig data skulle vidare 

undersökningar vara nödvändiga för att fastställa vilken sorts information som skulle vara mest 

användbar och nödvändig i dessa situationer, men exempel som denna studie har resulterat i är 

information om:  

- Var brukaren befinner sig (i vilket rum eller ännu mer specifikt) 

- I vilket läge/vilken position brukaren är i (stående/liggande/sittande/hukande/osv) 

- Vitala värden såsom puls, andning, blodtryck, blödningar 

- Ljud såsom skrik, rop på hjälp, jämrande, förvirrat tal 

 

 Effektmål 

- Maximera upptäckten av akuta situationer 

- Minimera utryckningar på falsklarm 

- Stödja informerade beslut 

 

Behov av larm anpassade för demenssjukdomar  

I Tema 3 Informationsbrist och 5.2 De med svårare demens kan inte använda aktiva larm kan 

problematik med de larm som används idag identifieras. Det största problemet tycks vara att 
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trygghetslarmen inte kan användas av de som lider av svår demenssjukdom, vilket samtidigt är de som 

är i störst risk för att hamna i farliga situationer. Problemet med trygghetslarmen för dessa individer är 

att de kräver en aktiv handling för att aktivera dem, vilket de inte klarar av på grund av sjukdomen. 

Samtidigt är de passiva larmen som finns tillgängliga idag inte anpassade till ordinära boenden, då de 

skapar falsklarm allt för lätt och är anpassade till situationer där personal kan ta sig till platsen mycket 

snabbt.  

 

Om detta behov skulle tillgodoses skulle det eventuellt betyda att fler kan bo kvar i sin egen bostad en 

längre tid, speciellt i den perioden när demenssjukdomen utvecklas och börjar närma sig svår demens, 

men brukaren inte än är i behov av tillsyn dygnet runt. Enligt både tidigare forskning och personal på 

vårdboenden tycks de flesta vilja detta själva. 

 

Effektmål 

- Främja självständighet hos de med demenssjukdomar 

- Förbättra larms användbarhet för de med demenssjukdomar  

- Öka säkerheten i hemmet för de med demenssjukdomar  

7.3.4 Behov från Tema 4 

Behov av enkla kontaktvägar mellan brukare och någon att prata med 

I Tema 4 Attityder och åsikter om teknik i äldreomsorgen beskrivs hur fördelarna med trygghetslarmen 

är vad som i dagsläget gör att de används trots de negativa aspekterna som de medför. En stor fördel 

(förutom vid korrekt användning av larmen) är att många brukare känner sig trygga eftersom de 

upplever att de har en enkel kontaktväg till omsorgspersonalen. Tyvärr är det dock inte det 

trygghetslarmen är tänkta att användas till. Detta sammanstrålar även med problemet kring att många 

äldre lider av social isolering som beskrivs i Tema 2.3 Upplevelser av mängd falsklarm och onödiga 

utryckningar och som tidigare studier visat (Djukanovic, 2017). 

 

Baserat på detta kan ett behov av enkla kontaktvägar för brukare till någon att prata med identifieras. 

Om detta behov tillgodoses kan det potentiellt minska felanvändningen av trygghetslarm på grund av 

ensamhet. Just social isolering är ett stort område och inte ett problem som denna studie fokuserat på, 

och därför finns heller inte tillräckligt med detaljerade resultat kring behovet. Det är dock värt att nämna, 

inte minst eftersom det är ett problem som berör omsorgspersonalen då de upplever det som jobbigt att 

behöva lämna en brukare för en annan som larmat.  

 

Ur ett större perspektiv så kan förhoppningsvis även mer av hemtjänstpersonalens tid frisättas om 

antalet falska och icke-akuta larm minskar vilket istället kan spenderas för att aktivt minska ensamhet 

genom att ha mer tid till sociala insatser.  
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Effektmål 

- Minska upplevd social isolering  

- Minska antalet larm beroende på social isolering och ensamhet 

- Öka känslan av trygghet 

 

7.3.5 Behov från Tema 5 

Behov av flexibel och anpassningsbar teknik 

Tema 5.1 Percept och individanpassning beskriver hur den teknik som idag finns att tillgå inte upplevs 

vara tillräckligt flexibel och anpassningsbar. Till exempel kan aspekter hos den fysiska produkten som 

mängd ljus och ljud vara avgörande för om produkten kan användas över huvud taget. Just percept är 

ett viktigt område då dessa kognitiva funktioner ofta varierar starkt mellan individer över 65 år då 

många börjar lida av åldersrelaterade kognitiva nedsättningar (Nationellt Kunskapscenter för 

Dövblindfrågor, 2005). Detta innebär även att behoven hos en och samma individ snabbt kan förändras 

och tekniken behöver då kunna anpassas för att kunna fortsätta nyttjas. Detta är viktigt både ur ett 

ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv, då det betyder att samma hårdvara kan behållas 

och användas en längre tid. Som det beskrivs i Tema 5.1 Percept och individanpassning tycks behovet 

även vara sammankopplat med ett behov av att bättre informera hemtjänstpersonalen som är ute hos 

brukarna om den anpassningsbarhet som faktiskt är möjlig redan idag.  

 

Emfas läggs även av hemtjänstpersonal på att olika lösningar och olika information skulle vara olika 

användbar beroende på vilken brukare det handlar om, till exempel på grund av brukares personliga 

risker. Detta illustreras till exempel i det citat som ges av deltagare H3 i Tema 4.2 Att föra samtal om 

teknik som reaktion på en förklaring av vad sensorer kan upptäcka: 

 “Aha, det visste jag inte, finns det sånt alltså? Okej, aha.. (...) Kanske för vissa, som har 

  större risk. Då kunde man se att han kan inte andas, och ringer direkt till ambulans, åå man

  ser det på larmet, så kanske.”         

Personalens informationsbehov i relation till varje enskild brukare upplevs alltså vara olika, då alla 

brukare har olika risker beroende på deras hälsotillstånd. Flexibiliteten och anpassningsbarheten gäller 

alltså både anpassningsbarhet gentemot brukarens miljö och preferenser, samt gentemot 

omsorgspersonalens behov i relation till olika brukare.  

 Effektmål 

- Möjliggör individanpassning  

- Främja individcentrerad äldreomsorg 

- Maximera produkters användningsområden och hållbarhet 
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7.3.6 Behov från Tema 6 

Behov av informationsbaserade stöd relaterat till demenssjukdomar 

Tema 6 Att upptäcka demens och förstå när flytt till boende är nödvändigt tycks ibland vara 

problematiskt som helhet beskriver problematik relaterat till utvecklingen av demenssjukdomar hos 

brukare. Problemen ligger dels i svårigheterna med att upptäcka tidiga tecken på demens hos de brukare 

som inte har stor social kontakt med andra, dels i svårigheterna för beslutsfattare att veta vad som är 

sanning i relation till vad brukare berättar, och dels i den emotionella påfrestningen som 

demenssjukdomar är för de anhöriga. Sammantaget tycks behoven i relation till demenssjukdomar vara 

kopplade till brist på konkret information och att det är svårt att veta vad som sker när de är ensamma. 

Vilken typ av information som skulle vara relevant kan inte denna studie svara på med säkerhet, för att 

det skulle vara möjligt skulle ett nära samarbete med specialister inom demensvården behövas. Däremot 

har förslag och möjliga indikatorer på förvärring av demenssjukdomar getts av deltagarna i denna studie 

med erfarenhet av demensomsorg;  

- Förändrade sov- och nattligt beteendemönster 

- Att vardagliga aktiviteter tar längre tid 

- Förvärrad glömska 

- Personlighetsförändring  

- Vikt upp- eller nedgång  

- Förändring av levnadsmiljön 

 

Effektmål 

- Främja faktabaserade beslut inom demensvården 

- Främja förståelse för individuella behov  

- Underlätta möjligheten att följa sjukdomsutvecklingen 

  



 60 

7.3.7 Faktorer att ta i hänsyn vid design för målgrupperna 

Under intervjuerna framträdde faktorer som deltagarna uttryckte var viktiga att ha i åtanke vid 

införandet av ny teknik i deras verksamhet, arbetsmiljö och hemma hos brukare med demenssjukdomar. 

Dessa återfinns beskrivna i samband med problem i den tematiska analysen och presenteras nedan i 

Tabell 12-15, de faktorer som nämnts flest gånger och tycks vara viktigast nämns först i respektive 

tabell.  

 

Tabell 12. Faktorer att ta i hänsyn vid design för samtliga målgrupper. 

Faktorer att ta i hänsyn vid 

design som alla målgrupper 

uttryckt 

Beskrivning 

Faktisk säkerhet för brukaren Brukare får ej utsättas för nya eller ökade risker att komma till 

skada eller riskera att inte bli hjälpt vid nödfall. Säkerheten 

måste minst vara bibehållen men gärna ökad. Vid design bör 

därför alla eventuella risker utvärderas och analyseras. 

Upplevd säkerhet för brukaren Minst bibehållen upplevelse av trygghet och säkerhet ska 

kännas vid användning av produkten/tjänsten. Ökad känsla av 

trygghet är positivt, men en ökning bör gärna även vara i 

relation till den faktiska säkerheten för att undvika falsk 

trygghet. 

Hänsyn till integritet Vid design av teknik för äldre är integriteten viktig att ta i 

hänsyn, detta gäller både brukares, anhörigas och 

omsorgsgivares integritet. Integritet berör vilken information 

som samlas in, av vilken sort, hur mycket, vid vilka tidpunkter, 

vem som har åtkomst till informationen samt hur den används.  

Påverkan på mänsklig kontakt Enligt denna studies resultat bör tekniken inte ersätta mänsklig 

kontakt och omvårdnad om acceptans ska infinna sig. 

Acceptans för teknik som sparar in tid på “onödig” kontakt 

som sedan kan spenderas på social kontakt av högre kvalité 

tycks dock finnas.  

Acceptans och förståelse för 

tekniken 

Brukares, anhörigas, omsorgsgivares och verksamheternas 

acceptans för tekniken påverkar hur mycket den används. 

Acceptansen tycks enligt denna studies resultat vara kopplat till 

förståelsen för den. 
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Tabell 13. Faktorer att ta i hänsyn vid design för hemtjänstpersonal. 

Faktorer att ta i hänsyn vid 

design för hemtjänstpersonal 

Beskrivning 

Pålitlig och robust teknik  Hur väl tekniken fungerar är mycket viktigt för 

hemtjänstpersonalen, till exempel att den inte går sönder, 

hänger upp sig, tappar internetuppkoppling eller laddar ur. 

Alternativa handlingar eller åtgärder om detta inträffar ökar 

frustrationen ifall de tar väsentligt mer tid än vad som var 

planerat.  

Mental belastning Att öka mängd arbetsmoment och/eller saker som 

hemtjänstpersonalen behöver minnas att göra upplevs inte 

positivt. Den mentala belastningen bör därför minst bibehållas 

men gärna minskas.  

Personalens syfte (omvårdnad) Personalen anser att de viktigaste och mest givande delarna av 

deras yrke är att ge omvårdnad till de äldre. Teknik som 

förändrar detta i negativt avseende genom att ändra deras 

arbetsuppgifter eller ta fokus från detta uppskattas inte.  

Minimal nödvändig interaktion Tekniken bör vara enkel och effektiv att använda och lära sig, 

därmed bör den mängd interaktion som är absolut nödvändig 

hållas till ett minimum. Däremot kan potentiellt funktionalitet 

som är valbar att använda finnas tillgänglig.  

Vara till stöd för nyanställda 

med samtidigt inte inskränka 

på erfarnas professionalitet 

Enligt denna studies resultat kan eventuellt behoven av stöd 

och information vara olika beroende på personalens 

yrkeserfarenhet. En balans mellan att ge stöd till oerfarna och 

respektera erfarnas professionalitet bör finnas för att acceptans 

ska infinna sig.  

 

Tabell 14. Faktorer att ta i hänsyn vid design för brukare med demenssjukdomar. 

Faktorer att ta i hänsyn vid 

design för brukare med 

demenssjukdomar 

Beskrivning 

Diskret och/eller familjär 

design 

 

Personer med demens kan reagera negativt och starkt på nya 

intryck. Designen av den fysiska enheten bör därmed antingen 

vara diskret eller upplevas som familjär. 

Anpassningsbarhet gällande 

ljud och ljus  

Olika brukare har mycket olika behov och preferenser av 

percept, något som enligt denna studie är direkt avgörande för 

användbarheten och acceptansen. Eventuella ljud och ljus bör 

vara anpassningsbara.  

Manipulerbarhet Personer med demenssjukdomar tycks vara benägna att pilla på 

och manipulera saker de inte känner igen eller som stör dem. 
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Eventuella fysiska attribut såsom sladdar och knappar bör inte 

kunna manipuleras av användaren. 

Minimal interaktion Personer med demenssjukdomar bedöms ha mycket svårt att 

lära sig och förstå ny teknik. De kan även mista sin kunskap 

och förståelse i takt med att sjukdomen förvärras.  

Social acceptans Både brukare med och utan demenssjukdomar kan anse att vad 

ett hjälpmedel förmedlar till andra är av vikt, och påverkar 

acceptansen för produkten. 

 

Tabell 15. Faktorer att ta i hänsyn vid design för hemtjänstverksamheter. 

Faktorer att ta i hänsyn vid 

design för hemtjänst- 

verksamheter 

Beskrivning 

Installation och 

uppstartsprocess  

För verksamheterna är det av vikt att installation, 

uppstartsprocess och inlärning är smidig för att acceptans ska 

infinna sig. Negativa upplevelser av denna sort tycks även 

kunna motverkas om nytta upplevs inom en snar tid efter 

installation. 

Resurssparande Produkter och tjänster som är resurssparande och som 

samtidigt uppnår kraven för säkerhet och trygghet värderas 

högt. 

Antal 

enheter/multifunktionalitet 

Antal enheter påverkar verksamheternas administrationstid och 

installationstid. Ju färre enheter som krävs desto mer tid och 

pengar kan sparas. Multifunktionalitet anses även positivt då 

det genom mindre materialanvändning även minimerar 

miljöpåverkan. 
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8. Summering av studiens resultat  

I detta avsnitt ges en kort summering av studiens resultat. Tabell 16 återger sammanfattningarna av 

respektive huvudtema, Tabell 17 återger de identifierade behoven, och Tabell 18 återger faktorer som 

bör tas i hänsyn vid design för denna studies tre målgrupper. Mer detaljerad information återfinns 

under respektive resultatavsnitt.  

8.1 Tematisk analys 

Tabell 16. Sammanfattning av den tematiska analysens huvudteman. 

Tema 1: Att ta beslut i arbetet baserat på sin kännedom om brukare är en viktig del av yrket 

En återkommande förklaringsmodell för hur deltagarna fattar beslut i yrket är att de utgår från 

personlig kännedom om respektive brukare. Detta var speciellt fallet då informationen i övrigt var 

bristfällig och det inte ansågs passande att agera på rutin. Detta tycks bidra till en känsla av 

yrkesstolthet och vara förknippat med den egna uppfattningen om sin erfarenhet av yrket. 

Tema 2: Att åka på larm och oplanerade besök i hemtjänst är problematiskt om schemat ska 

kunna hållas och arbetsmiljön ska vara bra 

Hur väl planeringen och schemat för en dag kan följas tycks vara nära relaterat till personal inom 

äldreomsorgens stressnivåer och uppskattning av yrket. De vanligaste anledningarna till att ett schema 

inte kan följas tycks vara larm och andra oförutsägbara händelser. Oavsett om ett larm är akut, icke-

akut eller falskt så påverkar det hemtjänstpersonalens arbetsflöde och tar uppmärksamhet. Extra 

problematiskt är larm där informationen är bristfällig. En känsla av maktlöshet tillsammans med en 

känsla av personligt ansvar tolkas som en anledning till den upplevda stressen. Samarbete mellan 

kollegor underlättar arbetet.  

Tema 3: Informationsbrist 

Problematiken i Tema 1 och 2 grundar sig främst i bristfällig information vid potentiellt akuta 

situationer. Risken att en brukare är i fara och viljan att alltid hjälpa ställs mot det faktum att 

självständighet vill uppmuntras och känslan av övervakning minimeras. Den bristande informationen 

presenterad i Tema 3 tvingar hemtjänstpersonalen att agera på erfarenhet, och den teknik som används 

i dagsläget varken stödjer detta eller erbjuder tillräckligt med information. Passiva larm i ordinärt 

boende används delvis inte på grund av dessa problem. 

Tema 4: Attityder och åsikter om teknik i äldreomsorgen 

Trots många av de upplevda problemen med den teknik som används i dagsläget anser samtliga 

deltagare att fördelarna väger tyngre, och den största nyttan är ökad säkerhet och trygghet för 

brukarna. Vidare tycks attityderna kring teknik variera beroende på hur samtalet förs, generella frågor 

leder till större skepticism och oro medan samtal om specifika och lättförstådda funktioner skapar 

engagemang och nyfikenhet. Många är dock oroliga över att tekniken ska leda till minskad personlig 

kontakt och omvårdnad, och det tycks finnas en negativ association med införandet av ny teknik. 

Tema 5: Teknik hos brukare 
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Något som många framför är att teknik som inte är diskret i hemmet hos den äldre inte uppskattas. 

Speciellt uppstår problemet hos de med demenssjukdomar, som blir oroliga och störda av främmande 

ljud och ljus. Möjligheten till individanpassning uppskattas mycket då många äldre har olika sorters 

kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar, och därmed mycket varierande behov. Ett stort problem 

gällande aktiva larm är att de inte är anpassade för äldre med demenssjukdomar. För att de äldre ska 

finna acceptans för tekniken är de sociala aspekterna mycket viktiga.  

Tema 6: Att upptäcka demens och förstå när flytt till boende är nödvändigt tycks ibland vara 

problematiskt 

Hur en demenssjukdom utvecklas och vad de första symptomen blir är mycket individuellt, vilket 

ibland gör det komplicerat att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadie. I dagsläget krävs ofta långvarigt 

och kontinuerligt socialt umgänge för att upptäcka signalerna. Dock så finns det många specifika och 

vanligt förekommande indikatorer, men de är inte alltid välkända av samhället. Åsikterna kring när 

en person bör flytta till ett vårdboende varierar, men många tycks vilja bo kvar hemma så länge det 

går. Anhöriga har stort inflytande i denna process, och de påverkas mycket av den anhöriges 

sjukdomen. 

Tema 7: Verksamheterna i stort 

Införandet av ny teknik i äldreomsorgen påverkar verksamheten i stort. Flertalet deltagare reflekterar 

över att det är arbetssättet som måste förändras och att hur det fungerar inte enbart hänger på tekniken 

i sig. Attityderna hos de som arbetar i dagsläget gentemot de som är nya till yrket är främst negativa, 

lönen och yrkets rykte tycks påverka detta. Det spekuleras kring om en uppdelning av arbetsuppgifter 

(praktiska och sociala) kommer ske i framtiden. Mängden ny välfärdsteknik som används i 

äldreomsorgen i kommunerna tycks bero mycket på biståndshandläggares inställning till detta, något 

som av många upplevs sakta ned utvecklingen.  

  



 65 

8.2 Identifierade behov  

Behoven som har identifierats i denna studie kan kategoriseras under tre problemområden; 

informationsbrist, brist på individanpassning och flexibilitet, och brist på proaktivt arbete. 

 

Tabell 17. Sammanfattning av identifierade behov. 

Problemområde Identifierade behov 

Informationsbrist - Behov av informerande besluttsunderlag baserat på verklig data 

- Behov av mer information om brukarens situation vid larm 

- Behov av informationsbaserade stöd relaterat till demenssjukdomar 

Brist på 

individanpassning 

och flexibilitet 

- Behov av larm anpassade för demenssjukdomar  

- Behov av flexibel och anpassningsbar teknik 

- Behov av kvalitativ information 

Brist på proaktivt 

arbete 

- Behov av att minska mängden oförutsägbara händelser och/eller 

minska dess effekter 

- Behov av enkla kontaktvägar mellan brukare och någon att prata 

med 

8.3 Faktorer att ta i hänsyn vid design för målgrupperna 

Tabell 18. Sammanfattning av faktorer att ta i hänsyn vid design för hemtjänstens verksamheter. 

Målgrupp Faktorer att ta i hänsyn vid design för målgruppen 

Samtliga - Faktisk säkerhet för brukaren 

- Upplevd säkerhet för brukaren 

- Hänsyn till integritet 

- Påverkan på mänsklig kontakt 

- Acceptans och förståelse för tekniken 

Hemtjänstpersonal - Pålitlig och robust teknik  

- Mental belastning  

- Personalens syfte (omvårdnad) 

- Minimal nödvändig interaktion 

- Vara till stöd för nyanställda med samtidigt inte inskränka på 

erfarnas professionalitet 

Brukare med 

demenssjukdomar 

- Diskret och/eller familjär design 

- Anpassningsbarhet gällande ljud och ljus  

- Manipulerbarhet 

- Minimal interaktion 

- Social acceptans 

Hemtjänst- 

verksamheter 

- Installation och uppstartsprocess  

- Resurssparande 

- Antal enheter/multifunktionalitet 
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9. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat av denna studie i förhållande till teori och relaterad forskning. 

Diskussionen tillsammans med resultaten sammanfattade i avsnitt 8 avser ge svar på studiens 

frågeställningar. 

9.1 Informationsbrist och naturalistiskt beslutsfattande i 

hemtjänsten 

Flertalet behov som identifierats i denna studie berör information och beslutsfattande. Bristande 

information inom hemtjänsten leder enligt denna studie till att beslut fattas av personalen baserat på 

deras personliga erfarenhet och kännedom om respektive brukare. Denna typ av beslutsfattande kan 

liknas med vad som enligt beslutsforskning kallas för naturalistiskt beslutsfattande (Danielsson, 2016; 

Klein & Calderwood, 1991). Teorin om naturalistiskt beslutsfattande beskriver hur experter (till skillnad 

från noviser) tar beslut och agerar baserat på situationsuppfattning, igenkännande och erfarenhet i 

ostrukturerade situationer och i dynamiska miljöer. En ostrukturerad och dynamisk miljö har 

odefinierade mål eller mål som förändras dynamiskt, och beslutsfattaren måste oftast fatta kritiska 

beslut under tidspress. I dessa miljöer går det sällan att definiera exakt vad som är ett optimalt agerande 

eftersom det alltid beror på den individuella situationen, vilket är varför experter istället för att analysera 

olika strategier använder sig av igenkännande för att ta snabba beslut. De lägger till skillnad från noviser 

mer fokus på att förstå situationen än att fatta beslut mellan olika val (Danielsson, 2016). Detta har visat 

sig vara effektivt och ge goda resultat, och bör därför inte motarbetas, men det kan underlättas genom 

att tillgodose relevant och pålitlig information.  (Klein & Calderwood, 1991).  

 

Det är viktigt att poängtera skillnaden i hur noviser och experter skiljer sig åt i sitt beslutsfattande och 

användning av information ifall de kommer beröras av samma system. Om naturalistiskt beslutsfattande 

ska kunna stödjas genom information är det viktigt att ta i hänsyn hur denna information presenteras. 

Enligt Danielsson (2016) kan allt från till exempel placering av information på en skärm, hur 

svår/lättolkad informationen är och hur iögonfallande den är påverka hur viktig och relevant den tolkas 

vara. Noviser kan bli extra påverkade av detta, då de kanske inte har tidigare erfarenhet av vikten av 

olika information. Det är därför viktigt att på förhand ta reda på om viss information ska väga tyngre 

än annan eller om allt ska väga lika, och presentera informationen visuellt utefter det.   

9.2 Informationsbehov och målen om individcentrerad 

äldreomsorg 

Flertalet av de identifierade behoven och de teman som skapats handlar om anpassningsbarhet, 

flexibilitet, relationsbyggande/personlig kännedom, enskilda brukares behov och information som kan 
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stödja välgrundade beslut. Allt detta relaterar starkt till målen om individanpassad omsorg och 

Individens behov i centrum (IBIC). IBIC är ett dokumentationssystem utformat för att handläggare och 

utförare inom socialtjänsten ska ha möjlighet att beskriva, dokumentera och följa upp individers behov, 

resurser, mål och resultat och på ett systematisk vis (Socialstyrelsen, 2016b). Syftet är att stödja 

aktörerna i ett behovsinriktat arbetssätt, och för att främja ett enhetligt nationellt fackspråk (Nyman, 

2018). Enligt Socialstyrelsens lägesrapport år 2018 uppger 115 kommuner att de använder modellen 

IBIC i ordinärt boende helt eller delvis för utredningar av behov, och 99 stycken använder det helt eller 

delvis vid uppföljning av beslutade insatser (Socialstyrelsen, 2018b). Detta tyder på att resultatet av 

denna studie och de identifierade behoven redan till viss del har uppmärksammats inom äldreomsorgen, 

och det nämns även som en av de förutspådda fördelarna med digitalisering och e-hälsa av 

Socialdepartementet och SKL (2016). Att fokusera på detta under utvecklingen av ny välfärdsteknik 

verkar därmed gynnsamt.  

 

Ett exempel som understryker vikten av ett individuellt förhållningssätt och flexibilitet i äldreomsorgen 

kommer från en utvärdering av Skönsmons hemtjänst i Sundsvall som syftade till att öka värdeskapande 

arbete (Swan, Sjöström, Isaksson & Blusi, 2012). De identifierade flertalet strukturella problem inom 

deras organisation och styrning som påverkade detta. Till exempel tillät inte deras arbetssätt att brukare 

som beviljats hjälp utförde dessa sysslor själva de dagar de själva ansåg att de klarade och orkade detta. 

Om en brukare valde att själv laga mat när denne hade ork uppmärksammades detta av personalen som 

då ifrågasatte om personen skulle beviljas hjälp alls. Detta medförde att brukaren inte kände sig 

uppmuntrad till ett fortsatt aktivt och självständigt liv, utan valde att istället ta hjälp på grund av rädsla 

för att bli av med sitt stöd. Utöver detta visar även studien av Swan, Sjöström, Isaksson, Blusi (2012) 

hur individuella brukares behov av hemtjänst varierade starkt över tid. Behoven hos en och samma 

individ gick både upp och ned i perioder, något som inte registrerades i något av organisationens 

verksamhetssystem men som enligt dem kan vara givande information. I förhållande till välfärdsteknik 

blir det i ljuset av dessa exempel viktigt att definiera vad som menas med individanpassad omsorg, så 

att inte systemen utnyttjas för att övervaka individuella behov som i slutändan får negativa 

konsekvenser för brukaren. Detta är kan vara en svår linje att balansera på då man kan tänka sig att vissa 

kanske skulle uppskatta att få minskade insatser i de perioder brukaren känner sig pigg och kan klara 

saker självständigt, samtidigt som andra kanske känner sig manade att inte börja försöka vara aktiva då 

det leder till mindre hjälp och då kanske även mindre social kontakt.  

 

Något som flertalet deltagare i denna studie uttryckte var dock att det individuella förhållningssättet och 

de individuella behoven ofta blir lidande vid personalbrist och stress. Det tycks finnas en uppenbar 

obalans mellan vad man som utförare önskar klara av och vad det i dagsläget finns resurser till. Om den 

förutspådda ökningen av antal människor i behov av hemtjänst och samtidigt den inte ökande mängden 
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arbetskraft i relation till detta slår in så kommer denna obalans troligtvis bli större. Enligt denna studie 

vore det därför vist att fokusera på utvecklingen av välfärdsteknik som kan motverka dessa problem 

redan nu. Teknik som till exempel kan hjälpa till att samla in och förmedla kunskap om respektive 

brukare till personal kan underlätta både för beslutsfattare, hemtjänstpersonal, larmcentralspersonal och 

för brukare, kanske speciellt för de med demenssjukdomar. Enligt Österholm och Hydén (2016) kan det 

vara extra svårt för personer med kognitiv svikt att söka och beskriva den hjälp man behöver, och det 

är samtidigt denna målgrupp som är i störst behov av hjälp från äldreomsorgen (Sandberg, Nilsson, 

Rosenberg, Borell & Boströms, 2019). Att tillgodose detta behov skulle alltså gynna många delar av 

äldreomsorgen.  

9.3 Problematik kring aktiva och passiva larm 

I Skönsmons hemtjänst kom det i februari 2012 in 534 larm, data som manuellt plockats fram i samband 

med ett utvecklingsarbete då denna statistik inte fanns direkt tillgänglig i kommunens larmsystem 

(Swan, Sjöström, Isaksson & Blusi, 2012). Cirka en tredjedel av larmen berodde på tekniska orsaker 

såsom slut på batterier och fel på utrustningen. Nästan lika vanligt var larm innehållande 

kundförfrågningar (främst toalettbesök), och tredje vanligast var larm om att brukaren väntade på 

personal som var sen. Dessa tre kategorier utgjorde kring 97% av larmen, och endast resterande 3% var 

sjukdom och fallolyckor. Värt att notera är att denna statistik tycks ha varit svår att få tillgång till för de 

som utförde undersökningen, och statistiken från studien är möjligtvis något opålitlig på grund av att 

den idag är sju år gammal och det plockats fram manuellt, och endast under en månad i en kommun. 

Denna statistik tycks dock inte finnas lättillgänglig i dagsläget heller. Deltagare i denna studie vittnar 

om att det inkommer “många” falsklarm och larm som inte i slutändan resulterar i ett fysiskt besök, 

men få tycks ha tillgång till statistik av detta slag. Av denna anledning är det svårt att med god grund 

uttala sig om exakt vad anledningen är till att dessa larm, som inte i slutändan resulterar i en utryckning, 

görs. I denna studie tolkas en anledning vara att detta ses som en enkel kontaktväg mellan brukare och 

personal, något som tyder på att social isolering och ensamhet är underliggande ett problem. 

 

Att vad som uppfattas som för många larm av detta slag är ett problemområde som rör personalens 

arbetsmiljö, men ett annat problem relaterat till de aktiva larmen är att de inte kan användas av brukare 

med svåra demenssjukdomar. För dessa individer är detta även relaterat till problematiken med att det 

inte finns något likvärdigt alternativ, då de passiva larmen inte är anpassade för användning inom 

hemtjänst i ordinärt boende. Resultatet av denna studie tyder därför på att det finns ett behov av mer 

intelligenta larmsystem i äldreomsorgen, både aktiva och passiva, om personer med demenssjukdomar 

ska kunna bo kvar hemma så länge de gör nu eller ännu längre.  
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Argumenten för införande av övervakande teknik är i de flesta fall att det skapar möjlighet för den äldre 

att leva både säkert och självständigt (Zwijsen, Niemeijer & Hertogh, 2011). Det finns dock en oro över 

att övervakande teknik för att stödja självständighet kan ha motsatt effekt. Äldre personer uppgav i 

studierna som granskats av Zwijsen, Niemeijer och Hertogh (2011) att de inte önskar att larm går direkt 

om de ramlat hemma, utan de vill ha möjlighet att själva bestämma om de kan lösa situationen själv 

eller behöver hjälp. Om de automatiskt får hjälp när de inte upplever att detta behövs minskas deras 

känsla av självständighet. På samma sätt uppgav de att känslan av självständighet minskar om de inte 

känner möjlighet att själva välja vilka sorters risker de är villiga att ta. Med detta som bakgrund kan det 

därmed vara relevant att fastställa i vilket stadie av en demenssjukdom som passiva larms funktionalitet 

och nytta överträffar denna effekt, om så är fallet. I detta läge blir det även en fråga om vems nytta som 

ska gå först, är det när hemtjänstpersonalen måste ta hand om för många felaktiga larm eller är det när 

brukaren själv känner detta behov? Zwijsen, Niemeijer och Hertogh understryker även att platsberoende 

övervakande teknik kan innebära en restriktion för brukaren att befinna sig inom teknikens räckvidd, 

något som bör undvikas.  

 

9.4 Informationsinsamling och delaktighet 

Det är viktigt att poängtera och lyfta fram att eventuell insamling av information från brukares hem inte 

på något vis får förminska individens involvering i omsorgen, självbestämmande och fri vilja. Vad 

brukaren uttrycker önskningar om måste tas i hänsyn och fortsätta behandlas enligt denna rätt (Statens 

medicinsk-etiska råd, 2014), och det måste därför även bli tydligt för den äldre vad omsorgspersonalen 

fattar sina beslut på. Att delge brukaren med den information som samlas in om denne kan vara en 

potentiell lösning som har flertalet positiva effekter. Till exempel underlättar detta hanteringen av de 

etiska aspekterna kring integritet, känsliga uppgifter, och personuppgifter. Om informationen delges 

brukaren kommer personen ha betydligt bättre grund att stå på för att göra informerade beslut och ge 

sitt informerade samtycke, och även möjlighet att ändra sig vid ett senare tillfälle. I en studie av Young, 

Willis, Cameron, och Geana (2014) gjord i USA deltog personer i åldrarna 46-72 år i intervjuer kring 

teknikanvändning och attityder kring informationsteknik rörande hälsa i hemmet. De främsta 

barriärerna för adoptering av tekniken som identifierades var bland annat obehag kring teknik, oro för 

integritet och säkerhet och upplevd distans från den tänkta målgruppen. Att på så många vis som möjligt 

inkludera brukaren i vad tekniken används till kan tänkas motverka dessa effekter.   

 

När det rör omvårdnad av äldre kan även anhöriga ha avgörande åsikter gällande vilka hjälpmedel och 

vilken teknik som ska finnas den äldres hem. I utvärderingen av e-tillsyn gjord av Göteborgs Stad (2012) 

fann de att många av deltagarna ville fundera längre på om de ville använda tjänsten, och de ville helst 

rådgöra med anhöriga innan ett beslut togs. Detta visar inte bara på att anhöriga är intresserade av att 
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vara delaktiga i den äldres vård, som resultatet av denna studie visar, utan även på att de äldre anser att 

deras anhörigas åsikter är viktiga i beslutsprocessen.  

9.5 AI, smarta hem, individanpassning och proaktivt arbete 

Den problematik som denna studies resultat visar på gällande informationsbrist och osäkerhet kring hur 

akuta larm är kan möjligtvis tolkas som att de system som idag används varken tillhandahåller tillräcklig 

eller rätt information. Även andra studier har funnit liknande resultat kring behov av mer intelligenta 

larmsystem och informationsbrist (Caprani 2015; Staaf, 2018; Tyrväinen, Silvennoinen, Talvitie-

Lamberg, Ala-Kitula & Kuoremäki, 2018). Det som önskas tycks enligt Staaf (2018) och Caprani 

(2015) vara information om brukares levnadsvanor, då dessa både kan tyda på hälsa och ohälsa. 

Exempel som ges är bland annat att övervaka vattenanvändning och elanvändning. 

 

Redan för 9 år sedan skrevs att “Sensorteknik är på frammarsch”, smarta hem nämndes av bland annat 

datainspektionen år 2007 och sensorer inbyggda i klockor och kläder diskuterades redan 2005 (Palm, 

2010, s.74). Det är dock först nu som teknologin på riktigt börjar användas i sammanhang såsom smarta 

hem och som inte längre endast är på ett forskningsstadie. AI och maskininlärning har troligtvis många 

framtida användningsområden inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. Enligt vad som 

beskrivs i avsnitt 2.3 tycks även maskininlärning som teknik ha flertalet stora styrkor i relation till de 

problem och behov som identifierats i denna studie (European Commission & AI HLEG, 2019; Russell 

& Norvig, 2010). Den första styrkan, som förvisso inte är exklusiv till just AI och maskininlärning men 

som dessa teknologier besitter, är att digitala system kan hantera och fatta beslut baserat på stora 

mängder information. Vad som däremot är just maskininlärningens styrka är att det möjliggör  

individanpassning, att varje brukare kan få ett eget beslutssystem, på sätt och vis likt hur erfaren 

hemtjänstpersonal tycks fatta beslut.   

 

Ett övervakande och individanpassat system med rätt sorts sensorer skulle även kunna uppmärksamma 

avvikande mönster när ingen i hemtjänsten är hemma hos brukaren. Med hjälp av djup maskininlärning 

kan till exempel varje brukares olika (och valbara) beteendemönster läras in, och därigenom finns 

möjligheter att låta systemet upptäcka om något förändras. Genom att förstå mönster kan AI baserat på 

djupinlärning identifiera avvikelser, men om dessa måste läras in och anpassas till varje individ eller 

om de kan bygga på upptäckten av generella avvikelser beror troligtvis på vilka mönster man vill 

observera (Arifoglu & Bouchachia, 2017). Till exempel kan upptäckten av ett fall kanske vara generellt 

för alla individer, men monitorering av personliga dagliga vanor måste troligtvis baseras på data från 

den specifika användaren. Ett exempel skulle kunna vara ett system som märker av var personen 

befinner sig i sitt hem under dygnet. Ett vanligt mönster hemma hos en brukare skulle till exempel 

kunna vara att personen går ur sovrummet mellan 8-10 på morgonen, rör sig mellan kök och vardagsrum 
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mellan 10-14, försvinner ur hemmet på eftermiddagen en timme, är i köket mellan 15-17, i 

vardagsrummet 17-20, och sedan i sovrummet hela natten med undantag för ett toalettbesök. Någon 

människa behöver inte nödvändigtvis ta del av denna information utan det räcker att systemet vet detta. 

Om brukarens hälsotillstånd skulle förändras skulle detta möjligtvis ha effekt på dennes beteende, vilket 

skulle kunna resultera i ett förändrat vardagsmönster. Brukaren kanske börjar lida av huvudvärk vilket 

gör att mindre tid spenderas framför TV:n i vardagsrummet och istället i sovrummet. Omsorgspersonal 

kan då exempelvis bli uppmärksammade på att ett beteende har förändrats (ökad tid spenderat i 

sovrummet) och kan fråga brukaren om anledningen till detta vid ett besök, något som kanske annars 

inte hade kommit på tal. En fördel med om denna förmåga skulle uppnås i ett artificiellt system är att 

kunskapen inte är internaliserad hos erfarna medarbetare som kanske tidigare skulle ha lagt märke till 

att just denna brukare oftast befinner sig i vardagsrummet vid en tillsyn på kvällen, utan vilken 

omsorgsgivare som helst skulle kunna ta del av “erfarenheten” och kunskapen. 

 

Den tredje stora styrkan bygger på de två andra, det gäller förmågan att kunna förutse framtida händelser 

och tillstånd (Choi, Bahadori, Schuetz, Stewart & Sun, 2016). Om en AI baserad på djup 

maskininlärning får tillgång till rätt information, och mönster identifieras utifrån denna information, 

kommer systemet kunna förutse framtida tillstånd baserat på vad den lärt sig om personens historia. Ett 

exempel skulle kunna vara att låta en AI ta del av en brukares sovmönster. Information om hur en person 

sover kan till exempel vara personens andning och puls när denne befinner sig i sin säng. Om denna 

information sedan kopplas till information om aktivering av brukarens trygghetslarm finns det en 

möjlighet att systemet till slut skulle kunna identifiera ett samband, och vidare kunna förutse att larm 

kommer aktiveras beroende på hur personens sömn sett ut den senaste tiden. Detta förutsätter dock att 

det från början finns en teori om att just larm och sömn hör ihop så att man kommer på att ge denna 

information till systemet från första början. Men har väl dessa faktorer identifierats öppnar det upp för 

möjligheter till proaktivt arbete, så att hemtjänsten antingen kan schemalägga tid för eventuella 

inkommande och troliga larm, eller utföra förebyggande insatser. Att hantera stora mängder data och 

att individanpassa system hänger alltså samman, och det är just fördelen med att veta när ett mönster 

bryts för en specifik individ som är av betydelse. Detta sätt att bygga system skulle på så vis även 

emulera vårdpersonalens sätt att resonera, och utöver detta ha fördelen med att besluten baseras på 

verklig data.  

9.6 AI, individanpassning och etik 

Tekniken och metoderna föreslagen i avsnitt 9.5 för utöver möjligheter även med sig svåra och viktiga 

etiska och säkerhetsmässiga aspekter att ta ställning till. För det första så är en grundläggande 

förutsättning för att använda AI likt beskrivet ovan att relevant information samlas in och analyseras, 

och därmed till någon grad sparas i ett system en kortare eller längre tid. Vad detta har för juridiska 
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konsekvenser ämnar inte denna studie besvara, men ett uppmärksammande vill ändå göras. Eventuella 

lösningar kan och bör utforskas, till exempel som att processa information lokalt på enheten som 

befinner sig hos brukaren istället för centralt. Detta har bland annat testats med kameror som uppfattar 

fall, vilket undgår problemen med att privat information såsom bilder måste sparas (Dubois & 

Charpillet, 2017). 

 

Den information som systemet byggs för att samla in kan både vara av olika känslig/privat karaktär och 

av olika detaljnivå. En vanlig bild från en övervakningskamera har till exempel beskrivits av äldre 

upplevas mer intrusiv och privat än en bild som endast visar en siluett av personen (Demiris, Oliver, 

Giger, Skubic & Rantz, 2009). Deltagarna i studien av Demiris, Oliver, Giger, Skubic och Rantz (2009) 

uttryckte att de upplevde att det minskade risken att bli igenkänd utifrån enbart filmen, och att de inte 

skulle ha något emot att bli filmade på detta vis om de hade behov av det. Den detaljreducerande 

bildmanipulationen bör dock självklart sättas i relation till bildinspelningens syfte, så att tillräckligt stor 

deltajrikedom återstår för att resultatet ska vara pålitligt och användbart. Även metoder som att minska 

upplösningen på delar av bilder och videoklipp kan användas, men detta skyddar främst mot händelsen 

att en människa skulle se bilden. Algoritmer baserade på maskininlärning har visats kunna prestera väl 

i att återskapa censurerade bilder, vilket inte gör dem totalt säkra (McPherson, Shokri & Shmatikov, 

2016).  

 

Vilken sorts information som samlas in och vem som får tillgång till den är även en relevant aspekt att 

ta hänsyn till (Statens medicinsk-etiska råd, 2014). Eftersom det på förhand kan vara svårt att förutspå 

exakt vilken data som kan visa sig nödvändig och/eller värdefull i system som potentiellt kan gynna 

proaktiv arbete bör detta på förhand utforskas grundligt innan system byggs och införs. Ytterligare en 

aspekt som dock talar för att tillgodose möjligheten till individanpassning är att detta möjliggör att 

endast behöva samla in den information som är nödvändig för att individen ska få sitt omsorgsbehov 

tillgodosett. Det finns till exempel ingen anledning att samla in mer detaljerad information än 

nödvändigt. Om det endast är en brukares position i huset som vill följas kan till exempel sensorer 

användas istället för kameror. Individanpassning på detta sätt förstärker möjligheten att skapa en bra 

balans mellan behov, nytta, integritet och acceptans.  

 

När det kommer till att system ska ta beslut baserat på förståelse av mänskligt beteende är det dock 

viktigt att ha i åtanke att besluten alltid kommer vara probabilistiska, då inputen är komplex och 

verkligheten sällan ter sig inom fördefinierade ramar. Likt miljön som beskrivs inom naturalistiskt 

beslutsfattande är den dynamisk och förändras konstant. Att besluten är probabilistiska innebär att de 

grundar sig i statistik, och att vad som värderas mest troligt kommer väljas. Detta är dock sant oavsett 

om det är en människa eller en AI som tar beslutet, men när det gäller exempelvis larmsystem är det 
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viktigt att systemet har en godtagbar avvägning mellan antalet falsk-positiva utfall gentemot hur många 

sanna positiva utfall som får missas (Orpwood, Gibbs, Adlam, Faulkner & Meegahawatte, 2005).  

9.7 Denna studies metod  

Till denna studie gjordes valet att rekrytera deltagare från tre olika målgrupper. Då 

hemtjänstmedarbetare var den målgruppen som i slutändan visade sig bidra med mest relevant 

information i förhållande till frågeställningarna kunde denna studie möjligtvis ha gynnats av att öka 

antalet deltagare i denna målgrupp. Resultatet hade även kunnat gynnas av intervjuer med fler yngre 

personer och/eller med mindre erfarenhet, då dessa inte är välrepresenterade i denna studie. Fördelen 

med att ha deltagare med längre erfarenhet av yrket är å andra sidan att informationen som ges bygger 

på just lång erfarenhet. Detta gör att de med större säkerhet kan beskriva mer långvariga och ihållande 

problem och behov i hemtjänstens verksamheter, gentemot nyanställda som främst skulle ha möjlighet 

att beskriva upplevelserna av att börja i yrket.  

 

En nackdel med att endast använda intervjuer som metod, och speciellt med deltagare med lång 

erfarenhet av det man frågar om, är vad Goodwin (2009) benämner som självrapporteringsfel. 

Människors ord och beskrivningar stämmer inte alltid överens med deras faktiska handlingar. I en 

intervju kan en deltagare både medvetet och omedvetet tala osanning eller förklara händelser på ett 

felaktigt sätt, vilket kan bero på många saker. Om deltagare känner sig osäkra eller pressade kan de till 

exempel försköna sanningen för att framstå på ett visst sätt, eller om de känner sig stressade kanske de 

inte ger fullständiga svar. Detta går aldrig att kontrollera fullt ut, men åtgärder såsom att inte inge en 

känsla av stress, att säkerställa att den intervjuades svar är anonyma och be de intervjuade berätta om 

specifika händelser kan motverka effekterna. Dessa åtgärder vidtogs i denna studie i största möjliga 

mån. För att undvika självrapporteringsfel helt förespråkar Goodwin (2009) att en intervju bör 

kompletteras med en observation, antingen samtidigt eller i samband med intervjun. Hanington och 

Martin (2012) anser vidare att observationer ger extra stor förståelse för det deltagaren berättar och även 

möjlighet att verifiera det som sägs. Anledningen till att detta inte gjordes i denna studie var på grund 

av forskningsetiska överväganden kopplat till informerat samtycke. Då intervjuerna främst ämnade 

belysa hur personal i äldreomsorgen arbetar med brukare med demenssjukdomar, samt hur de med 

demenssjukdomar reagerar på teknik i sin omgivning, hade hemtjänstens arbete med just dessa brukare 

behövts observeras. På grund av skäl som nämnt i andra delar av denna studie finns det problematik 

gällande att erhålla informerat samtycke från personer som lider av kognitiva nedsättningar såsom 

demenssjukdomar, och beslut togs därför att undvika all involvering av brukare för att undvika detta.  

 

Då etiska aspekter kring informerat samtycke och mentalt välbefinnande är ett problemområde när det 

kommer till forskning som berör personer med nedsatt kognitiv förmåga, såsom vid demens, utvecklade 
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och testade Orpwood, Gibbs, Adlam, Faulkner och Meegahawatte (2005) ett förslag till en modifierad 

användarcentrerad designmetod just för detta syfte. I traditionell användarcentrerad design strävar man 

efter att inkludera alla sorters användare så tidigt som möjligt i processen för att snabbt kunna sålla bort 

idéer som inte fungerar i praktiken. Utöver problematiken med att få ett pålitligt samtycke från deltagare 

med kognitiv svikt, framhåller de även att personer med demenssjukdomar är extra utsatta för att 

drabbas av känslor som otillräcklighet och nedsatt självkänsla när de står inför uppgifter de inte klarar 

av. Att utsätta dem för dessa situationer är därmed både oetiskt och kan påverka deras framtida 

inställning till ny teknik negativt. Istället för att inkludera denna målgrupp tidigt i designprocessen, då 

det implicit antas att svårigheter för användaren kommer uppstå eftersom produkten är i ett 

utvecklingsstadie, valde Orpwood, Gibbs, Adlam, Faulkner och Meegahawatte att istället inkludera 

deras nära vårdgivare. Dessa visades ha tillräckligt god förståelse för vårdtagarnas sinne och kapacitet 

för att kunna påpeka de mest framstående designproblemen, vilket kunde förskjuta behovet av testning 

med den faktiska målgruppen tills det att deras prototyp var mer genomarbetad. Oundvikligen kvarstod 

vissa problem som vårdgivarna inte kunnat förutse från deras perspektiv, men dessa var av mindre 

karaktär vilket minimerade känslan av stress och misslyckande för de med demenssjukdom. I denna 

studie togs därför beslutet att inkludera personal på vårdboenden som en målgrupp, då dessa dagligen 

arbetar med omvårdnad av personer med demenssjukdom. Resultaten från dessa intervjuer, som i många 

fall även konfirmerades av hemtjänstpersonalens svar, kan till stor del ses som pålitliga.  

 

Valet att inkludera målgruppen anställda inom kommunal äldreomsorg gjordes dels för att lyfta in ett 

verksamhetsperspektiv och dels för att få tillgång till erfarenheter gällande införandet av e-tillsyn i 

kommunerna. Erfarenheter av e-tillsyn ansågs intressant då detta är en ny välfärdsteknologisk 

tjänst/produkt, ingen ditintills i rekryteringen hade denna erfarenhet, samt att det berör Phoniros 

verksamhet. På grund av hur rekryteringsmailet var skrivet fanns en risk att främst de som ställer sig 

positivt till välfärdsteknik i äldreomsorgen valde att delta, men detta bedöms vara mindre troligt då alla 

uttryckte ett kritiskt förhållningssätt. Mer troligt är att detta är ett ämne som intresserar deltagarna, vilket 

också återspeglas i längden på intervjuerna. Som nämnt i Tema 1.2 Rutinerna för e-tillsyn följs, men 

vid gränsfall agerar den personal som har möjlighet baserat på kännedom om brukaren finns även en 

risk att deltagarna i denna målgrupp, då de besitter större ansvar i kommunerna och verksamheterna, 

inte vill delge information som kan tyda på att de inte har full kontroll över äldreomsorgen där de verkar. 

Förutom att synen på vissa frågor skiljde sig mellan denna målgrupp och hemtjänstpersonalen finns det 

dock inget som konkret tyder på detta. Anledningarna till de skilda uppfattningarna om hur arbetet 

utförs kan bero på många saker, som till exempel att de i högre uppsatta positioner inte har varit ute i 

hemtjänstens verksamheter på länge eller aldrig utfört arbetet själva. Många av deltagarna i denna 

målgrupp uttryckte dock liknande uppfattningar och gav liknande svar, vilket kan tolkas som att 

situationen ser liknande ut i flera kommuner, och att de alla beskriver verkligheten som de uppfattar 

den. 
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I samtliga intervjuer finns en risk för att den som intervjuas inte säger hela sanningen, både medvetet 

och omedvetet. En åtgärd som har tagits för att motverka detta är bland annat att låta intervjuerna pågå 

en längre tid, i snitt cirka 40 minuter. Genom att låta deltagaren och den som intervjuar samtala en 

längre tid ges möjlighet för en relation att byggas vilket främjar trygghet och ärlighet. Längre intervjuer 

skapar även en möjlighet att låta deltagaren prata om samma ämne en längre tid i djupare detalj, och 

möjliggör att fler följdfrågor kan ställas. Genom att parafrasera de svar som deltagaren ger och fråga 

om det tolkats rätt kan missförstånd undvikas och eventuella förtydliganden kan ges av deltagaren om 

denne vill tillägga något. Försök till att göra detta så ofta det upplevts relevant har gjorts under 

intervjuerna, men det finns ingen garanti för att detta alltid görs när det är nödvändigt. Extra vikt lades 

vid detta i telefonintervjuerna, då det är svårare att skapa en personlig relation och tillit via detta 

medium.  

 

En viktig aspekt att ha i åtanke när det kommer till all typ av forskning är att resultatet alltid skapas av 

forskaren. Var, hur, av vem och med vem datainsamlig och analys sker kommer alltid påverka resultatet. 

Kvalitativ forskning med datainsamlingsmetoder som grundar sig i konversation (såsom intervjuer) är 

extra utsatt för sådan påverkan, då tolkning av vad deltagarna säger sker redan första gången de 

uttrycker något, alltså innan analysen officiellt har påbörjats. Redan vid skapandet av intervjuguiderna 

hade vissa teman i denna studie valts ut som intressanta, vilket i sin tur påverkade vad deltagarna talade 

om. Förhoppningsvis har denna studies metodavsnitt varit tillräckligt uttömmande för att uppnå 

tillräcklig transparens för att läsaren ska kunna avgöra detta självständigt. 

 

Som nämnt i metodavsnittet för behovsanalysen gjordes ett medvetet val att inte skapa personas i detta 

projekt även fast detta är en vanligt förekommande metod i denna typ av studie. Detta har haft några 

implikationer som kunde förutspås, såsom att resultatet skulle bli en större mängd text samt att det inte 

skulle skapas en tydlig bild av hemtjänstpersonalen som målgrupp. Detta kan ses som en nackdel i en 

designprocess, som i många fall gynnas av lättillgänglig information. Förhoppningen är att denna studie 

väger upp detta med den detaljrikedom och komplexitet som resultatet förmedlar. Att på djupet förstå 

behoven som är tänkta att tillgodoses tidigt i en designprocess sparar i många fall både tid och pengar 

då risken för att utveckla lösningar som inte är användbara eller önskvärda minskar (Goodwin, 2009). 

 

  



 76 

9.8 Fortsatta studier  

Utifrån resultatet av denna studie kan och bör flertalet mer specifika studier göras. För att komma ett 

steg närmre att tillgodose något av de behov som identifierats bör djupare förståelse för respektive 

problemområde skapas. Detta skulle med fördel innebära att observationer och kontextuella 

undersökningar görs med syfte att identifiera och beskriva exakt de scenarion som problemområdena 

beskrivna i denna studie tar upp. Detta skulle möjliggöra en fortsatt mer detaljerad designprocess för 

respektive behov. Vidare är det relevant, inte minst för Phoniro, att prioritera vilka behov som för dem 

är mest relevanta att lösa.  

 

Ytterligare två målgrupper som enligt denna studies resultat troligtvis är intressanta att undersöka vidare 

är personal på större larmcentraler samt ny hemtjänstpersonal. Flertalet av deltagarna i denna studie har 

uttryckt att dessa målgrupper tycks ha svårt att ta (enligt dem) bra och välgrundade beslut, med stor 

sannolikhet eftersom de inte känner brukare personligen och inte har lika mycket information att grunda 

sina beslut på. Både djupa intervjuer och kontextuella undersökningar vore i dessa fall intressanta. Att 

till exempel ta reda på hur olika larm hanteras längs hela kedjan från brukare till att en insats görs, och 

därefter utvärdera problemområden relaterade till specifika typer av larm. Detta kan i sin tur eventuellt 

visa vilka faktorer och indikatorer som leder till larm, något som enligt denna studies resultat om 

proaktivt arbete skulle vara viktigt att ta reda på. En aspekt som tycks relatera till behoven identifierade 

i denna studie är social isolering hos brukare och dess påverkan på mängd och typ av larm. 

 

Denna studies resultat tyder på att AI och smarta hem eventuellt kan möjliggöra att behoven tillgodoses. 

För att fastställa detta rekommenderas att specialister på området tillsammans med representanter från 

bland annat demensvården och hemtjänsten tillsammans fastställer vilken typ av data som skulle vara 

till störst nytta. 
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10. Slutsats  

Mot bakgrunden av en åldrande befolkning, brist på resurser inom äldreomsorgen, den nationella 

satsningen på välfärdsteknik och de potentiella möjligheterna med smarta hem och AI ämnade denna 

studie besvara frågeställningarna;  

- Finns det behov relaterat till välfärdsteknik inom hemtjänstens verksamheter i ordinärt boende 

som inte är tillgodosedda? 

- Vilka faktorer bör tas i hänsyn vid design av teknik för hemtjänstens verksamheter?  

 

Utifrån en kvalitativ ansats och genom metoder ur människocentrerad design uppnåddes detta syfte. 

Enligt resultatet av denna studie tycks det finnas behov relaterade till välfärdsteknik inom hemtjänstens 

verksamheter i ordinärt boende som inte är tillgodosedda. De identifierade behoven berör främst 

informationsbrist, brist på individanpassning och flexibilitet samt brist på proaktivt arbete. Det tycks 

även finnas behov av teknik anpassad för brukare med demenssjukdomar. Tekniska områden som 

smarta hem och AI tycks erbjuda intressanta möjligheter för att effektivt tillgodose dessa behov och bör 

utforskas vidare i direkt relation till de funna behoven. Den största relevansen och potentialen 

uppskattas vara möjligheten till individanpassning och proaktivt arbete, något som i slutändan skulle 

gynna både hemtjänstverksamheterna, hemtjänstpersonalen och brukarna. 

 

I denna studie identifierades flertalet faktorer som är viktiga att ta i hänsyn vid design för de tre 

inkluderade målgrupperna. För samtliga målgrupper är faktiskt och upplevd säkerhet för brukaren det 

viktigaste, följt av hänsyn till integritet, mänsklig kontakt och acceptans. För hemtjänstpersonalen är 

det viktigt med pålitlig teknik som fungerar, att de inte tvingas till mer saker att hålla i huvudet och att 

tekniken erbjuder stöd som inte förminskar deras känsla av professionalitet. Genom samtal med 

omsorgspersonal med erfarenhet av brukare med demenssjukdomar identifierades faktorer gällande den 

fysiska designen av teknik som avses installeras i brukares hem. Slutligen var det för 

hemtjänstverksamheterna viktigt att välfärdsteknologi har en enkel installations- och 

uppstartningsprocess, är resurssparande och att antal nödvändiga enheter hålls till ett minimum. Etiska 

implikationer av teknik i äldreomsorgen bör alltid tas i åtanke vid design för hemtjänstens verksamheter. 

 

Resultat av denna studie erbjuder förhoppningsvis en vägledning i vilka behov som om de tillgodoses 

kan effektivisera äldreomsorgen, ha positiv inverkan på personalresurser och deras arbetsmiljö, och 

därigenom främja både brukare, omsorgspersonal och äldreomsorgens verksamheter. God och 

ansvarsfull användning av välfärdsteknologiska lösningar erbjuder en möjlighet att bemöta de 

utmaningar äldreomsorgen står inför.   
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Appendix A.  
Information till intervjudeltagare 

Bakgrund och syfte 

Denna studie genomförs i samarbete mellan Lisa Widerberg och Phoniro AB, och är en 

kandidatuppsats på det kognitionsvetenskapliga programmet på Linköpings Universitet. Studiens 

syfte är att utforska och identifiera behov inom äldreomsorgens verksamheter, både hos brukare och 

anställda, som möjligtvis kan tillgodoses i närtid genom nya tjänster. Fokus läggs på nytta, 

vårdkvalité, säkerhet och integritet. Studien antar en kvalitativ ansats genom användarcentrerad 

design där användarens behov ligger till grund för utvecklingen av ny teknik. Denna intervju bidrar 

till studiens resultat. Rapporten kommer finnas publikt tillgänglig på internet då den publiceras i 

portalen Diva. 

Hur deltagandet går till 

Deltagandet innebär att du under denna intervju kommer att få frågor kring dig som yrkesverksam, 

samt om dina egna upplevelser av situationer som kan uppstå i ditt arbete. Med ditt medgivande 

kommer intervjun att spelas in. Svar kan även komma att antecknas under intervjuns gång. Intervjun 

beräknas ta maximalt ca 45 minuter. Ersättning i form av fika vid intervjutillfället erbjuds.  

Frivillighet 

Att delta i denna intervju är fullständigt frivilligt vilket innebär att du som deltagare har rätt att när 

som helst avbryta utan att uppge någon anledning eller ifrågasättas. Detta innebär även att du kan 

mejla eller ringa under projektets gång till kontaktuppgifterna som är givna till dig och uppge ditt 

deltagarnummer om du inte längre vill vara med i studien. Alla uppgifter om dig kommer då att 

raderas. Efter studiens publiceringsdatum kan du ej återkalla ditt samtycke till att delta.  

Anonymitet, hantering av data och sekretess 

Som deltagare är du helt anonym. Dina svarsuppgifter kommer att knytas till ett deltagarnummer 

istället för namn för identifikation under arbetets gång. Information som kan kopplas till dig som 

individ kommer att uteslutas både från den publicerade texten samt arbetsdokument. Insamlad data 

kommer att lagras i en molntjänst samt i pappersformat. Endast jag, Lisa Widerberg, kommer ha 

tillgång till det inspelade ljudmaterialet. Utvalda citat kan komma att inkluderas i den publicerade 

texten. Alla medgivandeblanketter kommer att förstöras och ljudinspelningar och personlig data 

raderas efter att studien är avslutad för att försäkra deltagarnas anonymitet. Den rättsliga grunden för 

behandling av dina uppgifter är ditt samtycke till att delta.  
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Appendix B.  

Samtyckesblankett 

 

Var vänlig ringa in det svarsalternativ som stämmer, “Ja” eller “Nej”, i frågorna nedan. 

 

Har du tagit del av informationsbladet “Information till 

deltagare”? 

Ja Nej 

Förstår du vilka rättigheter du har och hur dina uppgifter och 

svar kommer hanteras? 

Ja Nej 

Godkänner du att intervjun spelas in? Ja  Nej 

Förstår du att du inte behöver delta i studien, och att 

du har möjlighet att avsluta deltagande när som helst utan att 

ange orsak? 

Ja Nej 

Vill du delta i denna studie? Ja Nej 

 

 

 

Namn på deltagare: Namn på testledare: 

Underskrift: Underskrift: 

Datum: Datum: 
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Appendix C.  
Kontaktblad 

 

Ditt deltagarnummer:  

 

Du är välkommen att höra av dig vid frågor eller information angående ditt deltagande i 

denna studie. Det går även bra att komplettera dina svar om du kommer på något i efterhand. 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att delta under studiens gång. Efter publicering av 

studien kommer alla dina personliga uppgifter och inspelat intervjumaterial att raderas, men 

det publicerade materialet kan ej återkallas.  

 

Var vänlig ange ditt deltagarnummer vid eventuell kontakt. 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig student 

Lisa Widerberg 

liswi948@student.liu.se 

(Telefonnummer) 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig handledare på LiU 

Rachel Ellis 

rachel.ellis@liu.se 

 

Kontaktuppgifter till handledare på Phoniro 

Malin Bergqvist  

malin.bergqvist@phoniro.com 

 

 

 

mailto:liswi948@student.liu.se
mailto:rachel.ellis@liu.se
mailto:malin.bergqvist@phoniro.com
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Appendix D. Intervjuguide 

Alla frågor under respektive kategori ställdes till samtliga målgrupper, och de under rubrikerna för 

målgrupperna ställdes endast till dem. Varierande följdfrågor till svaren ställdes. 

 

Yrke och erfarenhet 

Hur länge har du jobbat här/med det du gör nu? 

Hur länge har du jobbat inom äldreomsorgen? 

Vad är din yrkestitel? 

Har du haft andra roller eller jobbat inom andra delar av äldreomsorgen?  

Hur gammal är du? 

Tycker du att arbetssättet har förändrats under tiden du jobbat inom äldreomsorgen? 

- Har ny teknik haft något med det att göra?  

 

Arbetssituation 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? 

Hur ser en perfekt dag på jobbet ut för dig?  

Hemtjänst 

Hur många besöker du på en dag?  

- Är det bara planerade besök eller åker du på larm också? 

Jobbar du själv eller kan ni vara fler? 

Har du erfarenhet av att jobba natt?  

- Hur upplever du att det är jämfört med att jobba dagtid? 

Brukare 

Hemtjänst 

Hur skulle du beskriva brukarna som ni vårdar? 

Vad behöver de hjälp med?  

Vårdboende 

Hur skulle du beskriva den typiska personen som bor här? 

- Går det eller är det väldigt individuellt? 

Vilka är de vanligaste behoven som era vårdboende har, som de behöver hjälp med?  

Finns det några behov som inte finns hos de som klarar av att bo hemma tror du? 

 

Larm 

Vad använder ni för larm i er verksamhet?  

Hur tycker du att de fungerar?  

Är det någon gång larmen fungerar sämre? 

Händer det att det blir falsklarm? 

- Hur ofta är det falsklarm respektive allvarligt larm?  

Hur upplever brukarna larmen?  

- Påverkar larmen deras beteenden tror du? 

Hemtjänst & kommun 

Kan du berätta hur ni har lagt upp det med hanteringen av larmen?  

- Vem svarar och vem åker?  

- Hur tycker du att det fungerar/verkar fungera? 

Vad brukar trygghetslarmen handla om? 

- Hur avgör ni om ni ska åka på ett larm eller inte? 

- Händer det att ni åker ut i onödan tycker du? 

Vårdboende 

Hur blir ni uppmärksammade på larmen? 

 

 



 86 

E-tillsyn 

Hur länge har ni använt e-tillsyn nu? 

Hur många kameror har ni igång? 

Hur har ni lagt upp arbetet? Vem tittar i kamerorna och vem åker ut om det skulle behövas? 

- Hur tycker du att det fungerar? 

- Om den som tittar inte är den som åker ut: Får den som tittade någon feedback på hur besöket gick?  

Vad tycker du om e-tillsynen? 

- Vad anser du att största skillnaden har blivit?  

Har du hört något om vad brukarna som fått e-tillsyn tycker?  

- Finns det något de är oroliga över? 

- Vad tycker de generellt om att ha teknik i hemmet? 

Har ni så många kameror ute som ni skulle vilja? 

- Varför/varför inte? 

Finns det någon funktion du/ni saknar? 

Erfarenhet av att använda kamerorna 

Känner du de brukare du gör e-tillsynen på? 

- Upplever du att det påverkar dig och vad du tittar efter? 

Om du ser på kameran att personen inte ligger i sängen, vad gör du då? 

Vad är största anledningen till att ett tillsynsbesök görs?  

- Hur ofta sker detta ungefär? 

Påverkas ditt beslut av var brukaren bor? (långt bort/nära) 

Hur skulle du beskriva den gruppen brukare som har e-tillsyn? Skiljer de sig från de som inte har det? 

Om du helt magiskt skulle kunna få vilken information du än önskar om brukaren ifall den inte syns i kameran, 

vilken eller vilka skulle det vara och varför? 

- Vad skulle vara viktigast? Varför? 

Kommun 

Hur upplever ni att hemtjänstpersonalen känner över att använda e-tillsyn? 

Är det något speciellt ni upplever att de frågar om? 

 

Kriterier för teknik och tjänster 

Hur känner du för att införa ny teknik som stöd i ert arbete?  

Vad får dig att gilla ny teknik? 

- Har du något exempel? 

Vad får dig att inte gilla ny teknik? 

- Har du något exempel på detta? 

Finns det något exempel på teknik som har underlättat ditt arbete? 

- Hur lång tid tog det innan du kände så? 

 

Teknik hemma hos den äldre 

Hur känner du för att införa mer teknik i de äldres hem?  

- Vad är extra viktigt där? Är det något specifikt som bör has i åtanke?  

Hur tycker du tekniken bör se ut för att accepteras av den äldre?  

Tror du den endast ska “finnas där” eller också kunna användas av den äldre? 

 

Från ordinärt boende till vårdhem 

Hemtjänst 

Vad tror eller vet du är den största anledningen till att brukare flyttar till vårdboenden? 

- Vad har de behövt för stöd i hemmen, och vad är det som oftast gör att detta inte längre är tillräckligt?  

Upplever ni att de gärna hade fortsatt bo hemma om de kunnat?  

Är anhöriga inblandade i denna process? 

Vårdboende 

Vad är det som gör att era vårdboende tog steget att flytta hit?  
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- Vad är den vanligaste orsaken? 

- Hur har de oftast levt innan?  

- Vad har de behövt för stöd i hemmen, och vad är det som oftast gör att detta inte längre är tillräckligt?  

Upplever ni att de gärna hade fortsatt bo hemma om de kunnat?  

 (Om ja) 

- Finns det något du tror hade kunnat hjälpa dem att bo hemma längre, om resurser inte hade varit något 

problem?  

- Är det något du tror att hemtjänstpersonalen hade behövt hjälp med? 

 (Om det beror på sjukdomens utveckling) 

- Vilka aspekter av sjukdomen är “värst” när det kommer till att klara av ett självständigt liv?  

Känner de sig säkrare här än med vård i hemmet tror du? Varför?  

När ni får hit en ny vårdboende…  

- Hur vet ni vad den personen behöver?  

- Finns det ofta anhöriga med i bilden? 

- Finns det något som hade varit till hjälp om du fick drömma fritt?  
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