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Sammanfattning 

Vi ser idag en alltmer åldrande befolkning. Detta ställer allt större krav på äldreomsorgen 

och inte minst hemtjänsten när en målsättning är att fler ska kunna bo kvar hemma längre. 

Statistiska rapporter tyder på en kraftig brist på arbetskraft inom just äldrevården, och allt 

mer hopp och förtroende ställs till tekniska och digitala lösningar för att effektivisera 

verksamheterna.  

På uppdrag av Phoniro, en av Sveriges största leverantörer av välfärdsteknologiska 

lösningar till äldreomsorgen, har det här arbetet syftat till att undersöka hur det 

administrativa arbetet med digital nyckelhantering kan förbättras och effektiviseras med 

ett uppdaterat gränssnitt. Genom en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer 

har en större förståelse för användarnas arbete i och kring administrationssystemet 

Phoniro Care genererats. Insikterna har sammanställts i användarberättelser för att 

vägleda framtida designarbete med Phoniro Care. 

Resultaten visar på behovet av en design som stödjer flera olika användartyper, och som 

ger bättre verktyg för översikt och hantering av information i systemet. Vidare så väcker 

berättelser om de olika organisationernas struktur och anpassning till digital 

nyckelhantering frågor om vilken kompetens som finns i verksamheterna när det gäller 

att förstå effekten av nya digitala lösningars implementation. Det väcker i sin tur frågor 

om hur företag som Phoniro kommer att behöva anpassa sig i takt med att den 

kompetensen växer i verksamheterna.  

 

Nyckelord: hemtjänst, digitalisering, administration, sporadiska användare 
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Summary 

What we are witnessing today is an increasingly older population. This change in 

demographics will drastically change the demands of elder care and especially home care 

services to ensure that more people will be able to stay at home for larger parts of their 

lives. In addition, statistical projections suggest a critical lack of manpower in home care 

services in the coming decade, and an increasing amount of faith is put into technical and 

digital solutions to streamline the organizations.  

On behalf of Phoniro, one of the largest distributors of welfare technologies for elder care 

in Sweden, this thesis has investigated how the administrative work attending to digital 

key management can be improved and streamlined with an updated interface. Through 

use of an online survey and semi structured interviews a more comprehensive 

understanding of the users working with the administrative system Phoniro Care have 

been acquired. The findings have been modelled in user stories meant to guide future 

design work in the development of Phoniro Care.  

The results indicate the need for a design that supports multiple user types and better tools 

for overviewing the information available in the system. Furthermore, the differences in 

organizational structure between different organizations implementing digital key 

management raises questions regarding digitization competences in public sector 

organizations and understanding the effect of implementing new digital tools. In turn, that 

raises questions regarding a possible future need for adaptation for companies like 

Phoniro in handling an increasing digital competence in the organizations that constitutes 

their clients. 

 

Key words: home care services, digitization, administration, occasional user 
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1. Introduktion 

Den svenska äldreomsorgen står inför stora utmaningar, med en åldrande befolkning och 

förestående brist på arbetskraft. Statistiska centralbyrån (2015) förutspår att antalet 

personer med behov av äldreomsorg kommer att öka med 76% mellan åren 2015-2035, 

motsvarande ett rekryteringsbehov på 170 000 nya arbetare. Med nuvarande utbildnings- 

och pensionstakt för yrkesområdet kommer det att resultera i en brist på 160 000 utbildade 

i verksamheterna år 2035. Bristen riskerar bli ännu större till följd av att utbildade flyr 

yrket. En rapport om de upplevda arbetsvillkoren inom äldreomsorg visar att uppemot 

hälften av de anställda inom äldreomsorgen funderar på att säga upp sig (Szebehely, 

Stranz, & Strandell, 2017). Dessa är utmaningar som ställer stora krav på förbättrade 

arbetsvillkor för trivsel, effektivisering och kvalitet.  

En av nycklarna för att möta dessa krav är enligt Sveriges regering (Socialdepartementet, 

2019) digitalisering av välfärdssektorn. Tillsammans med Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) har regeringen formulerat Vision E-hälsa 2025, med målsättningen att 

Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter för hälsofrämjande 

syften. Detta ska ske genom implementation av digitala lösningar av den typ som går 

under samlingsnamnet välfärdsteknologi. Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen 

om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och 

självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga” 

(Regeringskansliet Socialdepartementet & Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

Förhoppningen är att denna typ av digitala lösningar i äldreomsorgsorganisationer ska 

kunna bidra till bättre arbetsmiljö, frigöra tid, öka flexibilitet och minska stress för 

personalen, samt öka och säkerställa kvalitet på vården för brukarna. Exempel på 

välfärdsteknologi inom äldreomsorgen är e-tillsyn med kamera, trygghetslarm och 

digitala lås.  

1.1. Bakgrund 

En stor administrativ börda inom hemtjänsten som kan leda till både osäkerhet och 

frustration är hanteringen av nycklar till brukarna. Enligt Phoniro (2018) går så mycket 

som 10% av hemtjänstpersonalens tid åt att administration av fysiska nycklar, tid som 

skulle kunna användas till omsorg istället.  

Många kommuner har idag implementerat vad som ofta kallas för nyckelfri hemtjänst. 

Nyckelfri hemtjänst eliminerar behovet av fysiska nycklar genom att man installerar 

låsmoduler som öppnas med digitala nycklar i en mobilapplikation istället. Detta sparar 

både tid och resor för personalen som slipper byta nycklar sinsemellan mellan arbetspass.  
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Denna typ av lösning introducerar dock nya krav på administration i verksamheterna. Där 

administration av fysiska nycklar var ett gemensamt åtagande av hämtande och lämnande 

på rätt plats i en fysisk förvaring, så introducerar nyckelfri hemtjänst en ny form av digital 

administration. Nu är det, istället för nycklar, användarkonton och låsbehörigheter som 

ska fördelas till hemtjänstpersonalen. Detta kräver ett administrationssystem och en 

systemadministratör.  

Digital nyckelhantering medför många fördelar när allt fungerar enligt plan. Personalen 

sparar in onödiga resor, kan svara snabbare på larm och överlag leverera en tryggare 

service till brukarna. De här fördelarna förverkligas endast då administrationen fungerar 

och det finns en tillit till systemet. I Luleå kommun avbröt man på ett tidigt stadium 

införandet av digitala lås för att de inte fungerade tillräckligt bra. Således fick 

hemtjänstpersonalen bära med sig fysiska nycklar som säkerhet och vinsterna gick 

förlorade (Norrbottenskuriren, 2013). Fungerande administration och en förståelse för hur 

verksamheten ska implementera förändringen som nyckelfri hemtjänst innebär är därför 

ett måste för att realisera potentialen.  

1.2. Uppdragsgivare Phoniro AB 

Phoniro var en av de första aktörerna på marknaden för nyckelfri hemtjänst när de 

lanserade sina digitala lås 2004. De har sedan dess vuxit till en marknadsledande position 

med en utökad portfölj av välfärdsteknologiska lösningar för äldreomsorg. År 2007 

lanserade de en administrationslösning, i form av webbapplikationen Phoniro Care 

(Phoniro, 2019).  

Phoniro Care lanserades i en tid av låg digital mognad inom äldreomsorgen, något som 

var en dominerande faktor för hur applikationen designades. Systemet ser i stort sett 

likadant ut idag som när det lanserades, men användarna och verksamheterna har 

förändrats. Phoniro står inför att introducera sin lösning för nyckelfri hemtjänst på nya 

marknader. I samband med detta vill de dra lärdom av sina befintliga kunders erfarenheter 

för att om möjligt förbättra administrationsplattformen Phoniro Care, så att den bättre 

stödjer användarnas och verksamheternas arbetssätt. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Phoniro har utannonserat uppdraget att utforska hur gränssnittet i Phoniro Care kan 

designas om för att bättre stödja användarnas arbete kopplat till digital nyckelhantering. 

Den här uppsatsen ämnar undersöka hur användares arbete med digital nyckelhantering i 

Phoniro Care ser ut, samt hur arbetet med Phoniro Care passar in i 

hemtjänstverksamheten.  
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Detta leder fram till följande frågeställningar: 

1. Vad har nyttjandet av digital nyckelhantering och Phoniro Care för effekt på 

hemtjänstverksamheten? 

2. Vilka krav ställer dessa effekter på framtida versioner av Phoniro Care? 

3. Vilka användarberättelser bör inkluderas för att stödja arbetet med att åstadkomma 

en ny design som bättre stödjer användarnas arbete? 

1.4. Avgränsningar 

Det här arbetet är avgränsat till att endast fokusera på modulen för administration av 

digital nyckelhantering i Phoniro Care. Phoniro Care har även moduler för att administrera 

exempelvis trygghetslarm, tid- och insatsuppföljning samt E-tillsyn men dessa ska inte 

tas hänsyn till inom ramen för det här arbetet. Arbetet ska inte resultera i nya 

designlösningar, utan fokuserar på användarundersökning och sammanställning av 

insikter som kan guida framtida designarbete. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Följande kapitel bidrar med en teoretisk ram för kommande slutsatser och reflektioner 

kring uppsatsens resultat. Först beskrivs hur digitalisering av offentliga verksamheter 

bedrivs i den svenska kontexten och hur digitaliseringen har förändrat organisationer och 

medarbetarnas arbete, framförallt med avseende på administration i vård- och 

omsorgssektorn. Därefter definieras vanliga användartyper som uppstår i relation till 

digitala system, vad som karaktäriserar dessa användartyper samt hur de olika 

användartypernas behov kan mötas genom design. Slutligen redogörs för perspektiv och 

metoder från användarcentrerad design som ligger till grund för uppsatsen arbete, samt 

tidigare insikter kring digital nyckelhantering i Phoniro Care från ett tidigare 

studentprojekt.  

2.1. Digitaliseringsläget i offentlig sektor 

Digitaliseringsarbete i offentliga organisationer är komplext. Till skillnad från 

digitalisering i privata organisationer där ett digitaliseringsarbete kan analyseras i sig 

självt, behöver förståelsen för digitaliseringsarbete i offentliga organisationer innefatta en 

betydligt bredare tolkningsram. Digitaliseringsarbetet i offentliga organisationer är tätt 

sammankopplat med politiska agendor och program, och behöver därför definieras som 

en egen kontext för studier av digitalisering (Kamp, Obstfelder, & Andersson, 2019; 

Plesner, Justesen, & Glerup, 2018). Den svenska regeringen har formulerat en 

digitaliseringsstrategi som säger att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering. 

Digitaliseringsstrategin spiller över i alla offentliga verksamheter och politiska 

styrdokument som exempelvis läroplanerna för skolan. I vård- och omsorgssektorn har 

detta resulterat i Vision E-hälsa 2025, som tydligt deklarerar att Sverige innan år 2025 ska 

vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att erbjuda alla en 

likvärdig vård och levnadsstandard (Regeringskansliet Socialdepartementet & Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016). Men utöver ambitiösa målsättningar är det inte helt 

konkret i digitaliseringsstrategins styrdokument hur detta ska gå till. Faktum är att i 

jämförelse med övriga nordiska länder har Sverige den minst definierade strategin för hur 

vi ska lyckas med digitaliseringsarbetet. Danmark har antagit en centraliserad strategi, 

medan Norge bygger på kunskaps- och kompetensspridning mellan verksamheter för att 

driva innovation. I Sverige har regeringen satt upp ett mål och sedan fördelat ansvaret på 

de enskilda kommunerna att förverkliga målsättningen. (Frennert, 2018; Kamp et al., 

2019) 

Det här har betydelse för att förstå hur digitalisering drivs i de enskilda kommunerna. Det 

saknas till stora delar både kompetens och resurser för att driva digitalisering i 
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kommunerna. Gillingham har genom en mångårig etnografisk studie (2014, 2015, 2016, 

2017, 2019) pekat ut att även då den offentliga organisationens medarbetare inkluderas i 

utvecklingen genom participatory design så har de för svårt att artikulera sina behov för 

att slutprodukten ska stödja rätt behov i verksamheten. Konsekvenserna blir ofta oväntade 

förändringar på organisationen i termer av arbetsfördelning och fokus. Det Gillingham 

pekar ut är att upphandlingar ofta utgår ifrån vad man har lyckats identifiera som 

tillgängligt på marknaden, utan att det alltid är matchat mot specifika behov i 

verksamheten på ett bra sätt. Det kan i många fall vara viktigare att kunna visa upp att 

man arbetar med digitalisering för att bygga sin image som en modern och framåtstävande 

kommun snarare än att de faktiska digitaliseringsinsatserna har ett genomtänkt syfte 

gällande önskade effekter och uppföljning av att dessa effekter uppfylls (Frennert, 2018).  

En övertro på datainsamlingens betydelse för effektivisering av verksamheter har också 

rapporterats som en brist i digitaliseringsarbetet i den offentliga kontexten. I extremfall 

har man sett introduktionen av nya digitala system som möjliggör ytterligare 

datainsamling som en så enhällig lösning att verksamheten till slut haft fler digitala system 

än medarbetare (Söderström, 2015). Plesner et al. (2017) identifierar två övergripande 

teman för oväntade förändringar på organisatorisk nivå till följd av digitalisering. Först 

och främst menar de att digitaliseringen fungerar som drivande faktor för ett skiftat fokus 

mot dokumentation och ökad ansvarighet. Digitaliseringen möjliggör att hålla 

organisationer dubbelt ansvarsskyldiga – både för att upprätthålla arbete i linje med 

rådande kvalitetskrav och att dokumentationen av genomförandet, något som även lyfts 

av Söderström. Vidare menar Plesner et al. att digitalisering leder till en transformation 

av den yrkesverksamma i offentliga organisationer. Ökade dokumentationskrav och 

standardisering av arbetsrutiner förvandlar vårdpersonal till ”informationshanterare” 

(engelska: managers of information). Fallstudier har demonstrerat hur detta i hemtjänsten 

resulterat i ett skiftat fokus hos hemtjänstpersonalen från brukaren och dennes uttryckta 

behov till att kunna bocka av förplanerade uppgifter. Denna brist i flexibilitet i mötet med 

brukaren har resulterar i en mindre individanpassad vård för brukaren, trots att det 

ursprungliga syftet var det motsatta (Frennert, 2018).  

Den ökande digitaliseringen leder också till att alla medarbetare i organisationerna i någon 

utsträckning blir användare av digitala system (Gillingham, 2014; Söderström, 2015). 

Beroende på i vilken utsträckning de arbetar i systemen blir de olika kompetenta, kan 

beskrivas med olika karaktärsdrag och definieras som olika användartyper. Olika 

användartyper har olika behov för att kunna använda ett system för att uppnå sina mål 

med interaktionen. I 2.2 beskrivs ett ramverk för att beskriva olika användartyper som 

använts i det här arbetet.  
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Olika typer av användare i digitaliserade organisationer 

Olika typer av användare i digitaliserade organisationer karaktäriseras exempelvis av hur 

centrala de digitala systemen är för användarens arbetsuppgifter och hur ofta användaren 

interagerar med systemen. En enskild person kan alltså karaktäriseras som olika 

användartyper i relation till olika system. I det här arbetet kommer användare och deras 

behov att identifieras med utgångspunkt i Carrillo, Martinez, Falgueras och Scott-Browns 

(2017) arbete. Genom en litteraturstudie har de identifierat ett av de mest etablerade 

ramverken för att skilja på användartyper samt kompletterat ramverket med ytterligare en 

användartyp som de menar har uppstått i samband med det senaste decenniets 

teknologiska utveckling. Här presenteras först de olika användartypernas definitioner och 

därefter hur de spelar in på problemområdet för uppsatsen.  

2.1.1. Definitioner 

Novis – En nybörjare med regelbundet användande och en vilja att lära sig.  

Medelanvändare – En användare som arbetat med systemet regelbundet över en längre 

tidsperiod än novisen och som börjar lära sig systemets uppbyggnad. Medelkompetent 

användare utan svårigheter i vanliga uppgifter. 

Expert – En användare som har använt systemet frekvent över lång tid och har en mental 

modell som stämmer mycket väl överens med systemets uppbyggnad. Hanterar även 

komplexa uppgifter utan svårigheter.  

Sporadisk användare – ”En användare med otillräcklig kunskap om det givna systemets 

gränssnitt och vars prioritet är att använda systemet och uppnå sitt mål utan kostnad i 

termer av tid och ansträngning” (Carrillo et al., 2017, s. 82, egen översättning). Den 

sporadiska användarens inställning till användning av systemet är beroende av att den 

framtida användningen av systemet förväntas vara låg eller obefintlig. 

Carrillo et al. (2017) illustrerar de fyra användartyperna i en graf baserad på Nielsens 

(1993) ursprungliga learning curve för användare (se Figur 1). De tre ursprungliga 

användartyperna (novis, medelanvändare och expert) definieras efter användningstid och 

tillämpad kunskap i systemet. Sporadiska användare definieras likt de övriga utifrån 

kunskap i systemet. En sporadisk användares kunskapsnivå i relation till systemet är alltid 

”otillräcklig för optimal interaktion” (Carrillo et al., 2017, s. 82, egen översättning). Där 

definitionen skiljer sig mot övriga är på tidsaspekten. Då de tre tidigare definieras utifrån 

befintligt användande av systemet, definieras den sporadiska användaren utifrån 

förväntad framtida användning. En sporadisk användare har en förväntad framtida 

användning som är otillräcklig för att uppnå inlärning av systemets funktion. 



 16 

Distinktionen mellan förstagångsanvändare och engångsanvändare är beroende av 

framtida användning. Punkten som de utgår ifrån representerar första 

användningstillfället. En förstagångsanvändare kommer efter det tillfället att fortsätta 

använda systemet och klättra längs med inlärningskurvan. En engångsanvändare kommer 

aldrig att använda systemet igen efter första tillfället. Engångsanvändare är således 

sporadiska användare i dess mest extrema form. Övriga punkter illustrerar det faktum att 

den sporadiska användarens eventuellt återkommande användningstillfällen äger rum 

med för stora mellanrum för att användningen ska resultera i inlärning.  

 

Figur 1. Grafrepresentation av olika användartyper. Novis, medelanvändare och expert definieras utifrån kunskaps- 

och användningsnivå. Sporadiska användare har en konsekvent otillräcklig kunskapsnivå. 

2.1.2. Motivering av ramverk 

Carrillo et al. (2017) motiverar sitt arbete med karaktärisering av olika användartyper med 

utgångspunkt i hur genomsnittliga användare ofta definieras i designprojekt. En 

genomsnittlig användare representeras vanligtvis i en persona – en stereotyp användare 

baserad i data från användarundersökningar. Carrillo et al. menar att man på detta sätt 

riskerar designa gränssnitt som inte fungerar för användare med särskilda behov eller 

förutsättningar, samt att detta är användargrupper som ökar i storlek i takt med att 

teknologiska och digitala lösningar blir allt mer utbredda i fler samhällsfunktioner.  Denna 

bild får stöd av Gillingham (2014) som i sitt arbete demonstrerar hur digitaliseringen av 

offentliga verksamheter tvingar allt fler att inkludera digitala arbetssätt i sitt arbete vare 

sig de vill eller inte. Gillingham pekar ut tre potentiella problem som kan uppstå till följd 
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av sporadiska användares interaktion med system som är dåligt designade för deras 

användande: 

1. Data som matas in av sporadiska användare är felaktig eller otillräcklig. Detta 

måste efteråt hanteras av expertanvändare, vilket adderar till deras arbetsbörda i 

onödan. 

2. Det tar betydligt längre tid att utföra uppgifter i det digitala systemet som tidigare 

gick snabbt och smidigt. Detta leder till en ineffektivare organisation, i stark 

kontrast med vad som är det ursprungliga argumentet för implementation av 

digitala system.  

3. Det kan bidra till ökad stress i redan tungt belastade organisationer. Detta får starkt 

stöd av Söderström (2015) som menar att digitala system som är dåligt designade 

för sina användare är den aspekt av arbetsmiljön som bidrar mest till stress i 

arbetet.  

Eftersom sporadiska användare aldrig kommer att ackumulera tillräcklig användning för 

att uppnå någon direkt inlärning av systemets funktion behöver deras behov tillgodoses 

på andra sätt i design. Carrillo et al. (2017, s. 84) föreslår med stöd i två fallstudier ett 

antal övergripande aspekter som en design bör ta hänsyn till för att stödja sporadiska 

användare: 

• Lärbarhet. En design för sporadiska användare kan inte bygga på ett behov av 

att lära sig systemet över tid, då denna tid aldrig kommer att spenderas i systemet. 

Istället bör den sporadiska användaren vägledas mot sina mål.  

• Uppnående av mål. Bygger vidare på föregående aspekt. Sporadiska användare 

har oftast ett enskilt mål som är hela syftet med interaktionen. Det bör därför 

prioriteras att styra användaren på vägen mot det målet.  

• Förfluten tid. Den tid det tar för användaren att nå sitt mål bör hållas till ett 

minimum. Tidsökningar i interaktionen kan vara acceptabla om de är nödvändiga 

för att möjliggöra tillräcklig vägledning mot användarens mål. 

• Guidning och assistans. Effektiva vägledningsmekanismer bör nyttjas där det är 

möjligt för att tillgodose ovan beskrivna målsättningar med användningen.  

• Felhantering. Tillräckliga stödfunktioner vid eventuellt felande från användaren 

bör finnas så att användaren på ett enkelt sätt kan fortsätta mot sitt mål. 

2.2. Användarcentrerad design 

Som beskrivet i 1.3 så är målsättningen för Phoniro att åstadkomma en förbättrad 

interaktionsdesign för sitt administrationssystem Phoniro Care. Därför kommer arbetet i 

den här uppsatsen att ta sin grund i interaktionsdesignens teorier och praktiker. Saffer 
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(2009) beskriver användarcentrerad design som en av fyra ansatser till 

interaktionsdesign, med grund i tanken att användaren vet bäst. Där Saffer menar att 

användarcentrerad design lämpar sig bäst när användargruppen inte är för stor och 

mångfaldig ser andra användarcentrerad design som ett fundament för god 

interaktionsdesign (ex. Arvola, 2014; Cooper et al., 2014). Anledningen till detta är att 

det är, som Arvola uttrycker det, ”där en produkt eller tjänst kommer till användning, som 

värde skapas” (Arvola, 2014, s. 9). Är produkten eller tjänsten dåligt anpassad till 

brukssituationen kommer den inte att användas och förblir värdelös.  

Arvola (2014) beskriver design med användaren i centrum som en iterativ process utifrån 

ISO 9241–210, illustrerad i Figur 2. Processen planeras först med människan i centrum, 

varpå steg 2-5 itereras till dess att designen möter de ställda kraven. Hur många varv som 

måste itereras kan variera mellan projekt men enligt Arvola kan man utgå från tre faser: 

en konceptfas, en bearbetningsfas och en detaljeringsfas. För varje fas går designen in på 

en djupare detaljnivå, men de grundläggande aktiviteterna är desamma. Arbetet som 

presenteras i den här uppsatsen kan anses motsvara steg 2 och 3 för konceptfasen, vilka 

motsvarar att generera insikter om brukssituationen genom användarundersökningar och 

att sedan formulera avsikter för vad designen ska åstadkomma.  

Det här arbetet rör sig om att undersöka hur skiftet från en analog till en digital 

arbetsprocess har påverkat organisationen, samt vilka nya behov som har uppstått som ett 

resultat. Vad som därför blir av stor vikt för det här arbetet är det faktum att varje 

förändring av ett verktyg också resulterar i en förändring av verksamheten som nyttjar 

verktyget (Arvola, 2014). Norman (1993) beskriver hur vi på ett simpelt sätt kan 

transformera en minnesuppgift med hjälp av papper och penna genom att skriva ner vad 

vi vill komma ihåg för att sedan läsa det när informationen åter är nödvändig. I fallet som 

Norman beskriver har användaren själv makten att utforma nedtecknandet av 

informationen. I fallet med digitala artefakter är det designern som styr hur uppgiften 

förändras. Arvola menar att detta faktum är vad som gör det så viktigt att i varje iteration 

konsultera användare och undersöka hur en design påverkar brukssituationen.  
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Figur 2. En användarcentrerad designprocess, som illustrerad av Arvola (2014) 

Det finns många olika sätt att samla insikter om brukssituation, och vilka som bör 

användas beror av vilka insikter man söker (Cooper et al., 2014). Vilka metoder som 

använts för att förstå användare av Phoniro Care beskrivs i kapitel 3.  

2.3. Tidigare projekt om Phoniro Care 

Den här studien bygger vidare på ett tidigare utfört studentprojekt i ett samarbete mellan 

Phoniro och en kurs i interaktionsdesign vid Linköpings universitet (Herkevall, Jonasson, 

K. Wesolowski, Terborg, & Toebs, 2018). Projektet följde en enligt kursen fördefinierad 

projektplan i tre faser: användarundersökning, konceptgenerering och designutvärdering 

med prototyp. Sammantaget kan projektet beskrivas som en komprimerad iteration av den 

användarcentrerade designprocessen illustrerad i Figur 2. Huvudsakliga fynd från 

studentprojektet var bland annat: 

• Regelbundna användare har en mental modell av systemet som stämmer väl 

överens med dess faktiska struktur. 

• Användarna är ursprungligen hemtjänstpersonal, och har fortfarande brukarnas 

säkerhet och vårdkvalitet som huvudsakliga mål. Med detta som bakgrund är de 

mycket måna om att alla lås och nycklar ska fungera bra.  

• Informationshanteringen kring platslås är dåligt anpassad för användarnas arbete.  

• Vissa uppgifter kan bli repetitiva och ineffektiva om många entiteter behöver 

paras ihop. Exempelvis om ett flertal anställda ska få samma behörighet måste 

detta utföras för en anställd i taget. 
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Vissa osäkerheter kring validiteten i användarundersökningens resultat finns till följd av 

omständigheter såsom språkbarriärer som ställde krav på översättning av intervjudata 

innan analys, brister i intervjuutförande och en del starkt spekulativa slutsatser på 

otillräckliga mängder data. Metodval och utförande i den här studien har således syftat till 

att kunna validera/falsifiera samt potentiellt addera till insikterna från studentprojektet. 
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3. Metod 

Det här kapitlet beskriver och motiverar valda metoder för studiens genomförande. 

Avsnitt 3.1 beskriver förutsättningar för studien som underlag för val av metoder. 

Därefter följer en kort redogörelse för metodernas nyttjande i kronologisk ordning. I 3.2. 

och 3.3 beskrivs utförandet av valda metoder mer utförligt. Slutligen beskrivs 

analysmetoder och modellering av resultat i 3.4, och etiska aspekter i 3.5. 

3.1. Metodval 

Vilka metoder som används för användarundersökning i designprojekt bör alltid styras av 

vilka insikter som efterfrågas (Arvola, 2014). För den här uppsatsen är de önskade 

insikterna direkt relaterade till frågeställningarna:   

1. Vad har nyttjandet av digital nyckelhantering och Phoniro Care för effekt på 

hemtjänstverksamheten? 

2. Vilka krav ställer dessa effekter på framtida versioner av Phoniro Care? 

3. Vilka användarberättelser bör inkluderas för att stödja arbetet med att åstadkomma 

en ny design som bättre stödjer användarnas arbete? 

Metodvalen bygger även på resurser och insikter som fanns tillgängliga hos Phoniro vid 

arbetets början. Under hösten 2018 genomfördes ett studentprojekt i samarbete med en 

kurs vid Linköpings universitet. Vissa insikter kopplade till frågeställning 1 och 2 

rapporterades från projektet (se 2.4). Tveksamheter kring validiteten i dessa insikter fanns 

dock, främst på grund av svårigheter i översättningar av intervjudata och tidsbrist i analys 

(Herkevall et al., 2018). Målsättningen har därför varit att välja metoder som kan 

validera/falsifiera de insikter som finns från studentprojektet samt fånga upp aspekter som 

eventuellt missades.  

Först genomfördes en enkätundersökning som ämnade undersöka hur ofta användarna 

utför uppgifter i Phoniro Care kopplade till digital nyckelhantering, samt om de upplever 

uppgifterna som lätta eller svåra att utföra. På grund av missar i utformandet av enkäten 

var de möjliga slutsatserna som kunde dras mycket begränsade, och det som kunde 

utrönas behövde ytterligare komplettering. Därför utfördes ett antal uppföljande 

semistrukturerade intervjuer per telefon, till vilka användare rekryterades baserat på sina 

svar i enkätundersökningen. Till sist formulerades användarberättelser som även 

tilldelades en prioriteringsordning baserat på insikterna från studentprojektet (Herkevall 

et al., 2018), enkätundersökningen och de kompletterande intervjuerna.  

Enkätundersökning. Med förhoppning om att kunna stödja insikterna från 

studentprojektet (Herkevall et al., 2018) genomfördes inledningsvis en 
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enkätundersökning. Enkäter är en vanlig metod framförallt inom 

marknadsundersökningar, men kan även vara av värde för designprojekt. Genom att låta 

kvantitativa data från marknadsundersökningar och kvalitativa data från intervjuer och 

observationer informera varandra kan man enligt Cooper et al. (2014) skapa en tydligare 

bild över brukssituationen. I detta samspel svarar marknadsundersökningen på vad och de 

kvalitativa metoderna på hur och varför. Syftet med enkäten var att försöka kartlägga om 

det finns uppgifter i systemet som generellt dominerar användarnas arbete i Phoniro Care 

eller som upplevs särskilt problematiska. Om dessa skulle visa sig stämma överens med 

vad Herkevall et al. (2018) fann, skulle enkätundersökningen knyta insikterna till en större 

del av marknaden och hjälpa till att prioritera åtgärder. Om enkätundersökningen visade 

på andra uppgifter som dominanta och problematiska, skulle detta vägleda 

kompletterande kvalitativa undersökningar (Cooper et al., 2014).  

Semistrukturerade intervjuer. Litteraturen kring användarcentrerad design är tydlig med 

att det är centralt att samtala med användarna. Detta kan göras i olika former, men 

generellt rekommenderas att utföra semistrukturerade intervjuer (Arvola, 2014; Cooper et 

al., 2014; Goodwin, 2009; Saffer, 2009). Semistrukturerade intervjuer utgår fån en 

intervjuguide med öppna frågor, eventuellt indelade i övergripande teman som är av 

intresse för forskaren. Syftet med öppna frågor är att få intervjudeltagaren att berätta så 

mycket som möjligt, och intervjuguiden ska därför betraktas som ett stöd snarare än ett 

manus. Det är viktigt att intervjuaren är följsam och ställer följdfrågor på det som 

intervjudeltagaren berättar och inte fastnar i att ställa frågorna i den ordning som de är 

nedskrivna i intervjuguiden. Vid intervjuns slut kan intervjuaren titta igenom 

intervjuguiden för att säkerställa att alla frågor besvarats vid något tillfälle under 

intervjun. Optimalt för god datakvalitet är att genomföra intervjuerna i den kontext där 

produkten av intresse används. Detta möjliggör för användaren att demonstrera vad de 

försöker beskriva, samt underlättar för designern att etablera en trygg miljö för samtalet 

vilket ökar möjligheten för att användaren delar med sig av mer information. Alla samtal 

är dock bättre än inga samtal, och om geografiska och tidsmässiga aspekter står i vägen 

för fysiska möten kan intervjuerna göras över telefon. Telefonintervjuer genomförs helst 

som komplement till fysiska möten tidigare i användarundersökningen (Goodwin, 2009).  

3.2. Enkätstudie 

Här beskrivs genomförandet av enkätstudien. 

3.2.1. Deltagare 

Intervjun distribuerades via e-mail till 182 mailadresser hos totalt 107 av Phoniros kunder. 

Av dessa studsade ett 10-tal tillbaka från inaktuella mailadresser. Kunderna bestämde 
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själva vilka i organisationen som var lämpliga för att besvara enkäten. Efter att enkäten 

skickats ut var den öppen för svar i 2 veckor. 

3.2.2. Tillvägagångssätt 

Utifrån ett internt dokument hos Phoniro med samtliga möjliga användningsfall i Phoniro 

Care konstruerades en enkät. I samråd med produktägare och handledare på Phoniro 

valdes användningsfall som ansågs relevanta inom ramen för studiens avgränsningar (se 

Appendix E). Enkätens syfte var att undersöka hur ofta olika användningsfall förekommer 

i arbetet, samt hur användbarheten upplevs vid utförandet av respektive användningsfall. 

För varje användningsfall formulerades således två frågor: 

• Hur ofta utför du [användningsfall]?  

• Hur upplever du användbarheten när du utför [användningsfall]? 

För frekvensfrågorna (frågor om hur ofta användningsfallen utförs) formulerades 

konkreta tidsintervall som svarsalternativ, som rekommenderat av Lietz (2010). 

Svarsalternativen för frekvensfrågorna upptäcktes efter enkäten distribuerats vara 

inkonsekventa mellan frågor, samt för majoriteten av frågorna innefatta dubbletter av ett 

tidsintervall med olika formulering. Tabell 1 nedan visar en jämförelse av 

svarsalternativen.  

För att undvika vitt skilda tolkningar av begreppet användbarhet presenterades en 

definition enligt ISO-standard 9241–11 i de inledande instruktionerna: 

”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 

ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.” 

Därtill följde (av författaren formulerade) förklarande definitioner av vad bra respektive 

dålig användbarhet innebär utifrån ISO-standarden: 

• Användbarheten är alltså bra om: 

o Det är lätt att förstå hur du ska utföra en uppgift 

o Det är lätt att utföra uppgiften när du förstått hur du ska göra 

o Det går relativt snabbt att utföra uppgiften 

o Det uppstår sällan eller aldrig problem som hindrar utförande av uppgiften 

• Användbarheten är dålig om: 

o Det är svårt att förstå hur en uppgift ska utföras 

o Det är krångligt och tar lång tid att utföra uppgiften 

o Det uppstår ofta problem som du inte kan lösa på egen hand 
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Tabell 1. Jämförelse av svarsalternativ representerade i enkäten. Majoritet-kolumnen motsvarar den uppsättning 

svarsalternativ som användes på flest antal frågor (22/26) och Minoritet-kolumnen uppsättningen som användes för 

övriga (4/26). 

Majoritet Minoritet 

Flera gånger om dagen Flera gånger om dagen 

1 gång om dagen 1 gång/dag 

1 gång/vecka 1-5 ggr/månad 

1-5 ggr/månad 1-5 ggr/år 

Nästan aldrig Aldrig 

Vet ej Vet ej 

 

Svarsalternativen för användbarhetsfrågorna var i form av en 5-gradig Likert-skala där 1 

motsvarade ”Mycket dålig” och 5 motsvarade ”Mycket bra”. Inget stöd fanns för ett ”Vet 

ej”-alternativ i tjänsten som användes för enkäten. Istället gjordes användbarhetsfrågorna 

frivilliga att svara på, men det uttrycktes inte i klartext att deltagarna kunde hoppa över 

att svara på frågorna.  

I enkätens avslutande del samlades demografiska uppgifter in. Därefter fanns en frivillig 

del för att uppge namn och kontaktuppgifter för att kunna delta i en uppföljande intervju. 

3.3. Semistrukturerade intervjuer 

Här beskrivs genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna.  

3.3.1. Deltagare 

Intervjudeltagare rekryterades utifrån de totalt 23 enkätdeltagare som lämnade sina 

kontaktuppgifter i enkäten. Då det var långt fler än det fanns möjlighet att intervjua 

genomfördes ett strategiskt urval. De enskilda enkätsvaren för varje av de 23 personerna 

gicks igenom och 5 personer valdes ut på kriterierna att de svarat att de utför de uppgifter 

i systemet som enligt enkätsvaren är vanligast. Därtill eftersträvades en jämn fördelning 

av större och mindre kommuner, samt positiva och negativa bedömningar av 

användbarhet. Endast 4 av 5 utvalda enkätrespondenter svarade vid rekryteringstillfället, 

och bedömningen gjordes att 4 intervjuer var gränsen för hur många som hanns med inom 

tidsramen för projektet.  
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3.3.2. Tillvägagångssätt 

Intervjuguiden för de semistrukturerade intervjuerna byggde på resultaten från enkäten 

tillsammans med lärdomar från höstens projekt. Utifrån befintliga insikter formulerades 

sex olika intervjuteman, inom vilka öppna frågor formulerades (Se Appendix B för 

fullständig intervjuguide). Intervjuguiden skrevs på denna form dels för att underlätta 

efterföljande analys, men även för att säkerställa att inget glömdes bort. Som tidigare 

beskrivet är litteraturen kring användarcentrerad design (Arvola, 2014; Goodwin, 2009; 

Saffer, 2009) enhällig om att intervjuer med fördel utförs i den kontext där användningen 

sker. Av geografiska och tidsmässiga skäl behövde detta åsidosättas och samtliga 

intervjuer genomfördes över telefon. Intervjuerna spelades in för att möjliggöra 

transkription av nyckelpassager, och under intervjuerna fördes även anteckningar i 

utskrivna exemplar av intervjuguiden. 

3.4. Analys/Modellering 

I följande avsnitt presenteras och motiveras valda analysmetoder för insamlade data. 

3.4.1. Sambandsdiagram 

För att identifiera potentiella smärtpunkter (uppgifter med hög användningsfrekvens och 

låg upplevd användbarhet) sattes medelvärden för frekvens och användbarhet för 

respektive användningsfall upp i ett sambandsdiagram. Inga statistiska analyser utöver 

medelvärden utfördes, till följd av bristerna i enkätens utformning (se 3.2.1).  

För att kunna räkna medelvärden för frekvens omvandlades de formulerade tidsintervallen 

till en skala från 1-5 enligt Tabell 2 (Sauro & Lewis, 2012). Samtliga ”Vet ej”-svar 

exkluderades vid beräkning av medelvärde.  

Tanken med sambandsdiagrammets insikter illustreras i Figur 3 nedan. Beroende på 

vilken kvadrant i diagrammet ett användningsfall placerade sig, kan en viss typ av 

designmässig prioritet göras. Användningsfall som utförs ofta och har bra användbarhet 

utgör exempel på när designen har lyckats, därav bör det byggas vidare på. 

Användningsfall som utförs ofta men har låg användbarhet utgör kritiska problem som 

ska prioriteras för åtgärder i en ny design. 
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Tabell 2. Numerisk översättning av svarsalternativ för beräknande av medelvärden.. 

Majoritet Minoritet 

Flera gånger om 

dagen 
5 

Flera gånger om 

dagen 
5 

1 gång om dagen 4 1 gång/dag 4 

1 gång/vecka 3 1-5 ggr/månad 3 

1-5 ggr/månad 3 1-5 ggr/år 2 

Nästan aldrig 1 Aldrig 1 

Vet ej - Vet ej - 

 

 

Figur 3. Blå kvadrant: låg användningsfrekvens, hög användbarhet. Grön kvadrant: hög 

användningsfrekvens, hög användbarhet. Gul kvadrant: låg användningsfrekvens, låg användbarhet. 

Orange/Röd kvadrant: hög användningsfrekvens, låg användbarhet. 
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3.4.2. Tematisk analys  

En tematisk analys har genomförts baserat på Braun och Clarkes (2006) sex-stegsmetod: 

1. Bekanta dig med dina data 

2. Generera initiala koder  

3. Leta efter teman 

4. Granska teman  

5. Definiera och namnge teman  

6. Producera rapporten 

Braun och Clarke menar att intervjudata bör transkriberas på en lämplig nivå. Med det 

menar de i sin helhet, och med lämplig detaljnivå. Transkription är dock mycket 

tidskrävande och enligt Arvola (2014) behöver inte intervjuerna transkriberas till fullo för 

en analys med designsyfte. Arvola menar att det kan vara fullt godtagbart att utföra 

analysen på intervjuanteckningar. Saffer (2009) tar steget längre och menar att intervjuer 

aldrig ska transkriberas för designsyften. Således har den tematiska analysen utförts på en 

låg detaljnivå, huvudsakligen med intervjuanteckningar och sammanfattande passager 

från genomlyssning av intervjuerna. Citat som ansetts av intresse har transkriberats i sin 

helhet. 

3.4.3. Användarberättelser 

Efter genomförd research måste insikterna modelleras på sätt som kan vägleda 

designarbetet. I det här fallet har Phoniro specifikt efterfrågat användarberättelser. 

Användarberättelser är vanliga i agila utvecklingsprojekt (Cooper et al., 2014) och skrivs 

vanligtvis på formen: 

Som [användare/persona/roll] vill jag göra [aktivitet]. 

Cooper kritiserar användarberättelser på den här formen för att de inte täcker in hela 

användarens flöde, och inte heller användarens slutmål med handlingen. Phoniro 

använder en utbyggd variant som innefattar både kontext och slutmål enligt formen: 

När [händelse] sker, vill jag som [användare/persona/roll] utföra [aktivitet] för att uppnå [mål]. 

I detta format täcker användarberättelserna in en typ av slutmål med en tydlig 

avgränsning. Användarnas övergripande arbetsflöden har dokumenterats i tidigare 

arbeten, och kan därför avgränsas till det som kontexten fångar upp i 

användarberättelserna. Användarberättelserna har skrivits med grund i de slutsatser som 

dragits i den tematiska analysen och rangordnats efter insikter från både 

enkätundersökning och intervjuer. 
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3.5. Etiska aspekter 

Den här studien har genomförts i enlighet med de fyra huvudkraven för etisk forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Enkäten inleddes med information om studiens syfte och ansvariga. Deltagarna behövde 

lämna sitt medgivande till deltagande på studiens villkor för att komma vidare och svara 

på frågorna i enkäten. På så sätt samlades medgivande från samtliga deltagare. Huruvida 

alla deltagare läste informationen noggrant och hade full förståelse för innehållet låg 

utanför författarens kontroll eftersom enkäten distribuerades online. Däremot kan antas 

att samtliga deltagare var i stånd att ansvara för sitt eget medgivande då de deltog i 

egenskap av sin yrkesroll vilken i sin tur ställer likvärdiga krav. Personuppgifter kunde 

lämnas om deltagare önskade delta i efterföljande intervjustudie, och har enbart hanterats 

av författaren i syfte att rekrytera intervjudeltagare.  

Information och samtycke hanterades muntligt med intervjudeltager på grund av att 

intervjuerna genomfördes över telefon. Inspelningar av intervjun behandlades uteslutande 

av författaren. I allt intervjumaterial som nyttjats i rapporten har känslig information som 

kan leda till intervjudeltagarna (såsom personuppgifter och namn på kommun) bytts ut 

eller tagits bort. 
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4. Resultat 

Följande kapitel redogör för resultaten från studiens arbete i kronologisk ordning. Först 

redovisas enkätstudiens resultat från två former av analys/tolkning. Därefter redovisas 

intervjustudiens resultat i form av teman funna genom tematisk analys. Slutligen 

presenteras de användarberättelser som formulerats utifrån enkät- och intervjuresultat.  

4.1. Resultat från enkätstudie 

Totalt 43 personer svarade på enkäten. Antal svar varierade något mellan frågorna till 

följd av att frågorna inte var obligatoriska. För frågorna om frekvens i utförande varierade 

antal svar mellan 32–43 (m=40) svar per fråga och för frågorna om användbarhet mellan 

24–41 (m=34) svar per fråga.   

4.1.1. Sambandsdiagram 

Figur 4 visar ett sambandsdiagram enligt den form som finns beskriven i 3.4.1. Enligt den 

beskrivna analysmodellen placerar sig samtliga användningsfall i kategorin låg prioritet. 

Respons från enkätdeltagare antydde dock att svarsalternativen var dåligt anpassade efter 

hur deras arbete faktiskt ser ut. En ny analys av svaren genomfördes därför, vilken 

beskrivs i 4.1.2. 

 

Figur 4. Samtliga användningsfall representerade i sambandsdiagram enligt beskrivning i 3.3.1. Alla användningsfall 

placerar sig enligt analysmodellen i kvadranten motsvarande ”låg prioritet”.  
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4.1.2. Utvalda användningsfall 

En granskning av svarsfördelningen för varje enskild fråga antydde att vissa 

användningsfall utmärkte sig i frekvens mer än vad sambandsdiagrammet antyder. 

Användningsfall där 50 procent eller fler av svaren antyder utförande med någon form av 

regelbundenhet valdes ut som att antyda större betydelse för organisationens arbete (Se 

Figurerna 6 & 7). Figur 5 visar en förstorad bild av sambandsdiagrammet som markerar 

en ny gränsdragning för vilka användningsfall som skulle prioriteras. Koderna för de 

enskilda användningsfallen översätts i Tabell 3 och Tabell 4. Med hänsyn till input från 

enkätrespondenter och enskild analys av svarsfördelningen för varje användningsfall 

drogs slutsatsen att ett medelvärde på 2 för frekvens var en mer användbar avskiljare än 

3 som tidigare förutsatt. 
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Figur 5. Förstorad bild av den övre vänstra kvadranten i sambandsdiagrammet med utvalda användningsfall 

markerade som gröna diamanter och nedprioriterade markerade med blåa cirklar. 
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Figur 6. Ursprunglig svarsfördelning för frågan ”Hur ofta skapar du en ny brukare?” 

 

 

Figur 7. Konverterad svarsfördelning för frågan "Hur ofta skapar du en ny brukare?" 
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Tabell 3. Koder och korresponderande användningsfall för utvalda användningsfall. 

Kod Användningsfall 

B1 Skapa ny brukare 

B3 Avsluta beställningen för brukare 

BB1 Registrera batteribyte för ett lås 

BL1 Koppla lås till brukare 

BL2 Ta bort en brukare från ett lås 

P1 Skapa ny personal 

P3 Tilldela/redigera roller för personal 

P4 Inaktivera en personal 

 

Tabell 4. Koder och korresponderande användningsfall för övriga användningsfall. 

Kod Användningsfall 

B2 Lägga till kompletterande information om brukare 

B4  Gallra bland brukare 

BL3 Inaktivera ett lås 

P2 Lägga till kompletterande information om personal 

P5  Gallra bland personal 

PK1 Markera lösenordsbyte för personal vid nästa inloggning 

PK2 Byta lösenord för en personals användarkonto 

PK3 Låsa upp en personals låsta användarkonto 

PL1 Ändra låstyp på ett lås 

PL2 Koppla lås till en plats 

PL3 Lägga till en ny plats 

PL4 Ändra platskategori för en plats 

PL5 Koppla en plats till en brukare 

PL6 Lägga till ny platskategori 
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4.2. Teman från intervjuer 

Teman identifierade i den tematiska analysen presenteras som beskrivningar av 

användarnas organisationer, arbetsrutiner, mål och inställningar. Citat vävs in i 

beskrivningar för att visa på stöd i data. Citaten har i vissa fall korrigerats för förenklad 

läsbarhet, men med fokus på att innehållets innebörd inte ska förändras. Aspekter som 

grammatiska fel, stakanden, hummanden och pauser har plockats bort. Underordnade 

teman markeras med fetstil.  

Tabell 5. Översikt och sammanfattningar av teman. 

Tema Översikt 

4.2.1. Digital nyckelhantering – en 

uppskattad lösning 

I det första temat beskrivs olika aspekter av den 

övervägande positiva inställning som 

intervjudeltagarna uttrycker gentemot att använda 

digital nyckelhantering i sina verksamheter. 

4.2.2. Se till så att allt flyter 

Det här temat illustrerar Phoniro Care-användarnas 

kärnuppdrag i sina respektive verksamheter – Se till 

så att allt flyter. Bland annat beskrivs rutiner för att 

förebygga problem och för de fall som inte går att 

förebygga beskrivs istället problemlösning. 

4.2.3. Expertanvändare 

I det här temat illustreras hur intervjudeltagarna 

kommit att bli expertanvändare av Phoniro Care i 

sina organisationer, samt hur deras roller passar in i 

organisationsstrukturen.  

4.2.4. Sporadiska användare 

Beskriver förekomsten av sporadiska användare i 

verksamheterna samt vilka konsekvenser detta kan 

få både för expertanvändare och verksamheter. 

4.2.5. Informationshantering 

Det här temat beskriver olika aspekter av den ökade 

informationshantering som följt med den digitala 

låslösningen. Här illustreras hur olika 

implementationer av informationshantering kan 

underlätta eller försvåra arbetet för användarna. 

4.2.6. Säkerhetsrisker 

Det sista temat beskriver delar i arbetet med digital 

nyckelhantering som författaren identifierat som 

potentiella säkerhetsrisker. Det kan vara till följd av 

bristande rutiner i kommunernas enskilda 

organisationer eller krockar mellan arbetssätt och 

systemets uppbyggnad. 
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4.2.1. Digital nyckelhantering - En uppskattad digital lösning 

Förenklad, effektivare och säkrare verksamhet. Det finns en övervägande positiv 

inställning till Phoniros digitala lås. Samtliga intervjudeltagare betonar med emfas hur 

den digitala nyckelhanteringen har förenklat hemtjänstverksamheten i och med att 

personalen inte längre behöver hämta och byta fysiska nycklar. Med den digitala 

nyckelhanteringen behöver personalen bara hämta en mobiltelefon (i vilken de har med 

sig alla nödvändiga nycklar) som de sedan har med sig hela arbetsdagen. Det digitala 

formatet medför att man automatiskt kan logga alla besök, och i och med att varje personal 

har sin egen personliga inloggning går det även att se vem som genomfört vilket besök. 

Detta medför även att personalen inte behöver bemöta tvivel från chefer huruvida de gör 

sitt jobb, och skulle det hända något som brukaren inte är nöjd med går det alltid att följa 

upp vem som var där när det hände.  

 

Jo jag tycker det förenklar ganska mycket för personalen, alltså med nycklar och sånt för det är 

smidigt. Man kan ha lite mer kontroll på själva besöken och det ger lite mer trygghet för både 

brukare och personal om det händer nåt.  

Administratör, stor kommun B 

 

Ja, det är väl mycket som är bra…just att det spar ju väldigt mycket tid åt personalen och det ger 

snabbare service för brukaren och att det är en helt annan säkerhet. När vi har larmnycklar och 

man går in och hämtar den och skriver sin signatur, ja vem vet vad jag skriver? Jag kanske skriver 

’Pelle Persson’ och så tar jag nyckeln och går, det är ju en ökad säkerhet för brukaren också, vem 

var det som kom. I och med att all personal har sin personliga inloggning så, så är det ju även 

sökbart om behovet skulle finnas… just att det är ju även säkert även för mig själv som personal 

att man känner att ’…jag har varit här, jag har lämnat mitt avtryck, jag har gjort mitt besök’. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Intervjudeltagarna pratar vidare om hur detta ökar säkerheten för brukarna. Många av 

brukarna har så kallade ”trygghetslarm” som de använder om det händer en olycka i 

hemmet som de behöver hjälp med att hantera (till exempel om de fallit och slagit sig). 

Tidigare behövde administratörerna antingen identifiera vem som kvitterat ut nyckeln och 

få tag i den personalen. Hjälpinsats till brukaren var i så fall beroende av hur långt ifrån 

personalen med rätt nyckel befann sig. Om nyckeln inte var utkvitterad behövde 

administratör ha tag i en personal som först behövde ta sig till kontoret och sedan besöka 

brukaren. Oavsett så var detta tidskrävande procedurer. Med de digitala nycklarna kan de 

alltid skicka den personal som befinner sig närmast brukaren som larmar, eftersom 
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personalen redan har alla nycklar med sig i telefonen. Detta är speciellt nyttigt för glest 

bebodda kommuner som täcker stora geografiska områden där hemtjänstpersonalen i 

tjänst ofta befinner sig långt från kontoret.   

 

För det är det som är så bra det här, att personalen inte behöver åka och hämta nyckel utan, den 

som är närmast kanske inte är den som har larmtelefon heller, utan den som är närmast åker dit… 

Det går ju verkligen att tjäna tid på ett då. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Så vi ser en jättevinning… ja, flexibiliteten, är jag bredvid den som larmar så kan jag gå dit för 

jag har alla nycklar på mig. Det behöver inte vara den som var där i morse eller den som ska dit 

i eftermiddag som har nyckeln. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Phoniro Care är lätt att använda. Ur ett administrativt perspektiv är användarna mycket 

nöjda med Phoniro Care som system och gränssnitt. Det beskrivs som ”logiskt”, 

”tilltänkt”, ”lätt att använda” och ”användarvänligt”. Just ”användarvänligheten” lyfter 

användarna som en av de bästa sakerna med sin Phoniro-lösning.  

 

Då måste jag nog säga ändå, enkelheten i webben. Det är ganska tydligt. Kan jag tycka… Det är 

ikoner, det är färger, det är verktyg, det är, det är ganska tydligt att se var man går när man ska 

göra saker tycker jag. Så, det är inte så krångligt. 

Systemförvaltare, stor kommun A 

 

Nej men jag tycker det är, det är enkelt. Det är logiskt. Det är lätt och trevligt att arbeta i, helt 

enkelt…nu är ju jag inne i det så ofta så det är inte så att jag glömmer men det är väldigt lätt att 

lära ut, och visa. Ja, det är tilltänkt, skulle jag vilja säga. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Att användarna upplever systemet som lätt att använda är givetvis positivt. Men de 

positiva bedömningarna kommer sällan utan förbehåll. Regelbunden användning av 

systemet under lång tid är enligt intervjudeltagarna något som spelar in på hur de bedömer 

systemet. Många av intervjudeltagarna, både i de här intervjuerna och under det tidigare 
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studentprojektet (Herkevall et al., 2018), är måna om att förklara att de arbetat så mycket 

i systemet att de blivit ”hemmablinda”. En av intervjudeltagarna sammanfattade det 

tydligt i ett kort citat: 

 

Jag kan knappt tänka, en är inne i det så mycket så man tänker knappt, man blir hemmablind. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Ett meningsfullt arbete. Intervjudeltagarna trivs överlag mycket bra i sina arbetsroller. 

De uttrycker en glädje över att få vara behjälplig och lösa olika typer av problem. Från 

studentprojektets intervjustudie (Herkevall et al., 2018) återfinns också att Phoniro Care 

tillsammans med andra system ger en tydlig helhetsbild av verksamheten, vad som 

fungerar och vad som inte gör det. På det sättet får de en överblick av organisationen, en 

överblick som gör det tydligt hur viktigt deras arbete är för att verksamheten ska fungera. 

Det här leder till att de flesta känner sig nöjda när de går hem för dagen – de känner för 

det mesta att det har varit en lyckad arbetsdag.   

 

Jag tycker jag känner mig ganska nöjd oftast alla dagar jag, när jag går hem för dagen. Man löser 

problem kanske med nåt lås, eller man ja man löser saker så man hjälper personalen. Det gör 

man ju ganska regelbundet varje dag och då känns det liksom bra. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Summering Digital nyckelhantering – En uppskattad digital lösning 

• Administratörerna upplever att hemtjänstverksamheten har blivit enklare och 

effektivare för personalen och dessutom säkrare för brukarna efter införandet av 

den digitala nyckelhanteringen. 

• Användarna upplever överlag Phoniro Care som lätt att använda. 

• Intervjudeltagarna får en bra översikt av hela verksamheten i sina arbetsroller och 

upplever sina arbeten som meningsfulla.  
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4.2.2. Se till så att allt flyter 

Den positiva bild som förmedlas av digital nyckelhantering i föregående tema är givetvis 

under premissen att allt fungerar som det ska. Det är det som utgör kärnan i alla Phoniro 

Care-användares yrkesuppdrag – se till så att allt flyter. Detta gäller oavsett storlek på 

kommun, och arbetet med att hålla organisationen flytande kan delas in i tre huvuddelar 

vilka kommer att beskrivas i det här temat.  

 

Det blir ju mer och mer jobb runtikring det (Phoniro Care) och mycket personal och det är 

vikarier och den ska ha inloggning och nåt lås som krånglar satt ja det är ju en ganska stor 

organisation för att få det att funka klockrent då men när det gör det då tjänar man ju så mycket 

på det tidsmässigt personalen och så då. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Rutiner och förebyggande av problem. Alla intervjudeltagare berättar att de har ett fåtal 

men fasta rutiner för att kolla upp olika information i systemet (batterinivåer, arbetspass, 

telefoner mm.). Detta är en tidsmässigt liten men kritisk del av arbetet. Att hålla sig 

uppdaterad på att allt fungerar handlar om att förebygga kritiska fel eller problem. Att de 

lyckas med det här arbetet är också en grundläggande förutsättning för att verksamheten 

ska kunna dra full nytta av fördelarna med digitala nycklar över fysiska. 

Hemtjänstpersonalen måste kunna lita på att de kommer in hos brukarna med 

mobiltelefonerna, annars faller syftet med digitala nycklar.  

 

För jag vill inte att hemtjänstpersonalen ska åka runt och ha en nyckel med utifall att, för då 

kommer vi inte ifrån det där ändå. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Under intervjuerna ombads deltagarna att föreställa sig ett scenario där de kunde prata 

med Phoniro Care som en kollega, och berätta vad de i så fall skulle fråga systemet om 

när de kom in till jobbet på morgonen. Även om de fokuserade på olika problem i sina 

svar så uttryckte alla en önskan om att kunna be om en sammanfattning av läget. Finns 

det lås som strular? Batterier som håller på att ta slut? Mobiltelefoner/appar som behöver 

uppdateras?  
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Då skulle jag nog fråga ’Har apparna fungerat inatt eller i helgen?’. Det är en ganska central grej 

kan jag tycka när man vart ledig eller nåt så kommer man tillbaka och så hör man nåt från 10 

utförare att det fungerar inte. Nä, men ni har ju inte uppdaterat den. Nähä. Det är väl det. Har det 

rullat på? 

Systemförvaltare, stor kommun A 

 

Nej men det man vill veta det är väl om det har varit nåt problem av nåt slag. Med nåt lås som 

har problem med kommunikationen till exempel. Man skulle kunna få nån sån här rapport att här 

är det lite problematik, eller att de har svårt med låskontakten. Batteristatus, att den här har lite 

skralt, lite mer sådär. Det är väl eventuella problem och vad man har gjort åt det liksom. Det som 

fungerar det fungerar ju. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Systemet ger idag inga aktiva varningar av något slag för kritiska problem som till 

exempel låg batteristatus i lås hos brukare. Informationen finns representerad på 

respektive enhet och det ligger således på administratörerna att klicka sig runt i systemet 

med jämna mellanrum för att undersöka om det finns några förestående (eller befintliga) 

problem. Detta är som uttryckt tidigare speciellt kritiskt för att exempelvis se över 

batterinivåer i lås hos brukare som endast har trygghetslarm. Önskan om en hypotetisk 

sammanfattande rapport tyder på att det finns ett element av frustration i att behöva leta 

omkring efter nödvändig information på olika platser i systemet. En samlad översikt 

skulle kunna minska behovet av externa rutiner för att hantera systemet.  

Support, problemlösning och systemstädning. Alla problem går inte att förebygga. 

Personal som glömt lösenord, brukare som inte dyker upp i appar, behörigheter som 

saknas, support kring hur hemtjänstpersonalen ska jobba med apparna och uppdateringar 

av appar är exempel på supportärenden som administratörerna får arbeta med. Alla 

problem som hemtjänstpersonalen inte förstår eller kan lösa återkopplas till Phoniro Care-

användarna.  

 

Men sen är det ju mycket att, support, asså att nåt är fel för nån personal som inte kan logga in 

eller nåt är fel i nån beställning, man har inte gjort rätt inne i [verksamhetssystemet] så att 

integrationen inte går hela vägen. Det är mycket såna grejer. 

Systemförvaltare, stor kommun A 
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Det är också så att alla inrapporterade problem inte är problem på teknisk nivå. Flera av 

intervjudeltagarna menar att handhavandefel hos hemtjänstpersonal är en betydligt större 

felkälla än att det faktiskt är något i Phoniro Care som strular. Vanligt förfarande är därför 

att felsöka problemen för att identifiera vad det faktiskt var som orsakade problem i en 

viss situation. Det för att se till att rätt problem blir löst. 

 

Det är ju när det blir nåt problem. Folk säger att ’låset krånglar lite där’, så då kan jag göra så att 

jag går in och kollar i loggarna hur det har sett ut eller om de andra har kunnat använda det, för 

det kan ju var så också att det kan ju vara handhavandefel. Det är lite sånt där, man kan inte bara 

åka ut, det kommer in nån varje dag och säger att ’det var lite svårt att väcka det låset’ eller ’det 

var lite krångligt där’, men är det bara en personal av femtio säger vi, då har jag lite is i magen 

och kollar loggar och sådär hör med de andra: ’har ni problem?’. Så det är ju när det uppstår 

nånting då som jag går in och kollar det jag kan, och sen självklart åker jag ut för det ska ju funka 

såklart. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Och det är handhavanden, 99 gånger av 100 är det ett handhavande som ställer till det, jag kan 

inte tycka att det ofta är nåt fel i Phoniro. Utan det är mer den som använder som gör fel. Och 

det är ju bra. 

Systemförvaltare, stor kommun A 

 

En annan del som användarna får arbeta med är att ”städa upp” i systemet så att 

informationen ser korrekt ut, eller att rätt information är på rätt plats. I större kommuner, 

framförallt där fler personer (sporadiska användare) är inblandade i att föra in ärenden 

och beställningar i systemen, händer det att information hamnar på fel plats vilket leder 

till att personal blir utan åtkomst till vissa brukares lås när de är ute i tjänst. Även detta 

skulle användarna vilja ha verktyg för att hantera innan det blir problem i verksamheten.  

 

Jo, om man kunde få en liten, så här, rapport med allt som hände då jag var offline…från att du 

loggade ut fram till att du loggar in, som visar allt som dina kollegor har skrivit…när man går in 

på rapporten kan man läsa allt som skrivits…man kan se vilken brukare som tagits bort, vilken 

brukare som fått nytt lås, vilken telefon som blivit inlagd i systemet. 

Administratör, stor kommun B 
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Administratörerna är också ansvariga för att se till att information kring arbetspass och 

liknande är korrekt i enlighet med beställningarna i systemet. Om hemtjänstpersonalen 

gjort något fel i registreringen av sina arbetspass hamnar det på administratören att reda 

ut vad som blivit fel och korrigera informationen i systemet.  

 

Sen är det ju mycket, eller ja mycket men, de slarvar ibland med sina arbetspass, kanske kör 

dubbel bemanning och, ja det ligger uppgifter samtidigt och då blir det ju inte godkänt så då får 

jag in och rensa. Jag ser till så det ser bra ut i systemet helt enkelt. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Hantera personal- och brukarflöden. Även om förebyggande, problemlösning och 

support är viktiga delar så är det tidsmässigt ganska små delar av arbetet. Den stora och 

viktigaste delen är hantering av personal- och brukarflöden i verksamheterna. Alltså 

brukare och/eller personal som ska in i eller ut ur verksamheten. Befolknings- och 

arbetsstatistik antyder att brukare och personal flödar genom hemtjänstverksamheterna i 

allt högre takt, något som verkar avspeglas på administratörernas arbete i Phoniro Care. 

Dessa flöden måste hanteras både i det digitala systemet och fysiskt med montering av 

låsenheter hos brukarna. Här är Phoniro Care administratörerna delaktiga i att upprätta 

fungerande rutiner för att hantera brukare som ska in i eller ut ur systemet. Just 

brukarflöden brukar fungera bra då de är kopplade till beställningar från andra delar av 

socialförvaltningarna i kommunerna. När en beställning skickas från socialförvaltningen 

i hemtjänstens verksamhetssystem integreras detta oftast automatiskt till Phoniro Care, 

vilket sparar mycket administrativ tid för användarna. När beställningarna avslutas 

försvinner brukarna också ur systemet automatiskt. 

 

Inte speciellt mycket, eftersom det integreras alla brukare ifrån [verksamhetssystemet] och byter 

de utförare eller ärendena avslutas så försvinner de ur Phoniro också, så det är inte så mycket 

brukargrejer vi behöver jobba med. 

Systemförvaltare, stor kommun A 
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De blir beviljade av cheferna då… och detta görs i [verksamhetssystemet] då. Och då kommer 

brukaren upp i systemet för mig. Och jag går då in och kopplar dem till området, och aa, lås, 

portlås allt det här, det som jag ska ge dem helt enkelt… Sen när de går bort så är det jag som 

hämtar och avslutar i Phoniro först. Sen skickar jag till cheferna och avgiftshandläggarna att den 

här personen är avliden eller alla insatser är avslutade så ni kan göra avslut och då avslutar dem 

och då försvinner den. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Användarna i de mindre kommunerna är också ansvariga för att montera upp låsmoduler 

hos nya brukare och montera ner när brukare avlider eller flyttar. För dem är detta den 

enskilt mest tidskrävande uppgiften i deras arbete eftersom det medför mycket restid 

mellan brukare och kontoret. 

 

…eftersom jag har mycket administrativt men samtidigt är ute och monterar så har jag ju vissa 

dar i veckan som jag har bokat liksom att jag är ute. Vissa dar så är det ju bara in och ut, asså 

brukare så. Installera larm och koppla lås, 2–3 dar i veckan, beroende på. Det är också lite hur 

trycket ligger. Men aa, så att, vissa dagar är det ju det enda jag gör 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Personalflöden genererar en stor del av det administrativa arbetet, mycket på grund av 

vikarier. Vikarier medför i stort sett alltid en administrativ belastning i Phoniro Care. Nya 

vikarier behöver inloggningsuppgifter, och återkommande vikarier glömmer ofta bort sina 

lösenord och behöver få nya. Även den ordinarie personalen glömmer sina lösenord till 

och från, och då behöver även det hanteras i Phoniro Care.  

 

Men det är mycket vikarier som kommer och går i hemtjänst, så att det är ju mycket 

administration med det. Just för att det ska vara säkert och så för allihopa. Kanske, att de byter 

områden och sådär satt då får man va med och va inne. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Ja, det som tar ganska mycket tid det är ju att det, det är ju ganska mycket personal, och, det är 

ju mycket det här med att de mister sina lösenord för inloggning, det tar ju en stor del av min tid 

till och från som jag tycker känns lite, ’onödig’ tid. 

IT-handläggare, liten kommun A 
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Summering Se till så att allt flyter 

• Användarna av Phoniro Care har små men viktiga rutiner för att hålla sig 

uppdaterade på eventuella problem i systemet och för att kunna förebygga 

problem. 

• Support och problemlösning för andra användare och hemtjänstpersonal samt 

”systemstädning” efter felaktig inmatning utförd av andra användare utgör en del 

av arbetet som inte går att planera för eller förebygga.  

• Brukar- och personalflöden in i och ut ur verksamheterna är de processer som 

genererar majoriteten av arbetet i Phoniro Care.  

 

4.2.3. Expertanvändare 

Intervjudeltagarnas funktion (se 4.2.2) i sina respektive verksamheter visar på behovet av 

expertanvändare i de digitala systemen. Detta är en kompetens som inte återfinns naturligt 

i hemtjänstorganisationer och som inte heller är helt lätt att rekrytera, då det ställer krav 

på god förståelse för verksamheten. En vanlig lösning verkar vara att transformera 

vårdpersonal till administrativ personal som får ansvar för de digitala systemen. Vidare 

så verkar hemtjänstorganisationerna överlag ha svårt att bedöma vad omställningen 

kommer innebära och hur mycket tid som krävs för att administrera de nya digitala 

lösningarna. I de flesta fall sker missbedömningar i form av underskattningar kring hur 

mycket tid och resurser som krävs för att hålla den digitala lösningen flytande. Detta leder 

i sin tur till att uppdrag som inledningsvis benämns som ”tillfälliga” till slut blir 

permanenta. Administratörsrollerna växer fram över tid, allteftersom den digitala 

lösningen integreras i verksamheten, och det ser därför organisatoriskt olika ut gällande 

hur användarna av Phoniro Care passar in i verksamheten och vad de har för övriga 

uppgifter. 

Från vård till IT. Majoriteten av intervjudeltagarna (även från det tidigare projektet 

(Herkevall et al., 2018)) började inom hemtjänsten i egenskap av undersköterska. Deras 

arbetsuppgifter har sedan successivt förändrats i takt med att allt mer av verksamheten 

digitaliserats. I många fall verkar tanken vara att det är en temporär stödinsats tills 

verksamheten landat i det nya systemet, och de kan länge vara tjänstlediga från sina 

anställningar som undersköterskor. Med tiden blir det tydligt att arbetsbelastningen till 

följd av de digitala systemen inte kommer att minska, och den nya tjänsten blir permanent. 

Det här visar på en digital omognad hos hemtjänstverksamheterna och en naivitet i 

samband med upphandlingarna av digitala lösningar. Man tror helt enkelt att den digitala 

lösningen ska kunna bli mer eller mindre självförsörjande, men så fungerar det sällan i 

praktiken.  
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Från början är jag utbildad undersköterska. Jag började jobba mitt första år i hemtjänsten och sen 

blev det här ansvaret ledigt i mitt område… Och jag fick det ansvaret eftersom jag är lite 

intresserad av IT och sånt och jobbat lite med det. Och efter 6 månader var det här också ledigt, 

som huvudansvarig eller administratörrollen. Men då var det bara 25%. Så när jag tog över det 

jobbade jag 75% som undersköterska och 25% som Phoniro-administratör. Men eftersom det 

ökar på det här ansvaret hela tiden och blir fler och fler och större i kommunen så jobbar jag nu 

50% som administratör och 50% som systemansvarig. 

Administratör, stor kommun B 

 

Och just det här med digitala lås, det snubbla jag väl bara in i. Det var ju för några år sedan och 

då var ju det ett projekt och då snubblade jag in och de tyckte jag skulle vara passande då. Så att, 

ja, nu ser vi ju att det har blivit så stort att det kan inte ligga på enbart mig, det tar ju väldigt 

mycket av min tid. Även om jag tycker det är jätteintressant och roligt så håller vi på och försöker 

utbilda fler i hemtjänstpersonalen då som ska kunna montera på plats och sådär. För det är, vi är 

en liten kommun men det tar mycket tid det gör det ju. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Organisationsstruktur. Användarna har olika förutsättningar och ansvar kopplat till sitt 

arbete i Phoniro Care, mycket beroende av storlek på kommun och till följd av det även 

hemtjänstens organisationsstruktur. Det är en märkbar skillnad mellan olika kommuner i 

hur de fördelat ansvar och arbete med administration av digitala lås. Stor kommun A har 

exempelvis över 1500 brukare uppdelat på 25 områden, och har från start fördelat ett stort 

ansvar på respektive område att hantera låsen för sina egna brukare. Här finns således 

användare av Phoniro Care i två nivåer, vilket också finns representerat i Phoniro Care 

som globala och lokala administrativa rättigheter. Intervjudeltagaren från den här 

kommunen (Systemförvaltare, stor kommun A) har globala rättigheter och fungerar som 

stöd åt de lokala administratörerna ute på hemtjänstområdena. Denna typ av 

ansvarsfördelning i två nivåer (vilken även går att finna i stor kommun B) skapar goda 

förutsättningar för att se till att hemtjänstpersonalen alltid har förutsättningar att utföra sitt 

arbete.  
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Vi har ju, en massa hemtjänstföretag, vi har ungefär 25 stycken i kommunen. Och de har ju 

rollerna som vårdbiträde och administratör. Och sedan över det så kommer ju vi då som 

systemförvaltare och över oss kommer ju Phoniro… Det är mycket telefon när det gäller 

supportdelen. Vi är tre systemförvaltare här i kommunen, så vi är tre som kan ta samtalet liksom 

så vi är väl ganska tillgängliga. Vi har inga telefontider och så… Vi är glada att vi är tre på det 

sättet… Det är mycket support. 

Systemförvaltare, stor kommun A 

 

Jag är deras administratör. Jag som är deras chef och de vänder sig till mig när de behöver hjälp. 

Jag som tar utbildningen och utbildar dem… Jag har en central roll så jag kan se hela kommunen 

och organisera det…Det finns minst 2 personer. Lokala ansvariga som vi kallar det… Jag är som 

deras ledare. De kan vända sig till mig om de fastnat med nåt eller om det är nåt de inte kan. 

Administratör, stor kommun B 

 

De mindre kommunerna har i jämförelse bara några hundra brukare fördelat på några få 

områden och där är intervjudeltagarna ensamma i hela kommunen om att arbeta med 

Phoniro Care och digital nyckelhantering. Skillnaden blir här att de måste hantera allt som 

har med Phoniro Care att göra för hela kommunen, inklusive support för samtlig 

hemtjänstpersonal. Att ha kompetensen koncentrerad i en enskild person på det här sättet 

kan visa sig sårbart, vilket beskrivs mer utförligt i kommande teman. 

 

För jag administrerar ju alla låsen i hela kommunen. …Så det är 6 hemtjänstområden kan man 

säga då. Som jag administrerar med låsen och allt annat iförsig med behörighetsregistrering av 

olika system. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Så jag ansvarar då för att se till så att allt ifrån telefonerna till systemet och fäster låsen så jag är 

med i hela kedjan eller vad man ska säga. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 
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Summering Expertanvändare 

• Samtliga intervjudeltagare har successivt vuxit in i sina nuvarande roller som 

expertanvändare av digitala system från tidigare roller som hemtjänstpersonal. 

Detta sker i takt med att verksamheten får större förståelse för omfattningen av 

den administrativa bördan. 

• Det finns en markant skillnad i organisationsstruktur mellan små och större 

kommuner. I de mindre kommunerna finns endast en person som arbetar med 

Phoniro Care medan de större kommunerna har ett nätverk av användare. Dessa 

skillnader i organisationsstruktur leder till olika typer av fördelar respektive 

problem i arbetet med digital nyckelhantering.  

 

4.2.4. Sporadiska användare 

Hemtjänstorganisationerna är alltså beroende av expertanvändare i de digitala systemen 

för att verksamheterna ska flyta på. Beroende av organisationsstruktur blir 

beroendeställningen till enskilda användare olika stark – starkare ju färre expertanvändare 

som finns i organisationen. Expertanvändarna är aldrig ensamma om att ha behörighet i 

systemen. Områdes-/gruppchefer och IT-handläggare har ofta behörighet, dels för att 

kunna söka fram information från systemet på egen hand, men också för att kunna dela ut 

nödvändiga nycklar och behörigheter om expertanvändaren är frånvarande av någon 

anledning. Dessa övriga behörighetsinnehavare är sällan inne och arbetar i systemet, och 

kan därför kategoriseras som sporadiska användare – en användartyp som inte är helt 

oproblematisk.  

 

Jag har två områdeschefer över mig, men de, förstår ju inte systemet heller så som jag gör, så att 

de, har förlitat sig på att det är jag som sköter det. Sen har vi IT-samordnaren, hon har ju också 

inloggningsuppgifter men hon är ju aldrig inne, i systemen, så hon känner inte heller att hon kan 

det. Hon har behörighet till det men hon känner inte att hon kan. Så det är lite sårbart för det är 

egentligen bara en som är inne och jobbar i det hela tiden. Så det är väl nånting vi tittar på. 

Försöka å, aa, få in nån mer.  

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

…varje område har ju en chef, en gruppledare eller enhetschef då och sin personalstyrka för sitt, 

för det området… Alla kan ju faktiskt inte heller men de har behörigheten idag då. Eller kan, de 

kan ringa mig så kan jag guida dem via telefon då… 

IT-handläggare, liten kommun A 
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Sporadiska användare lär sig inte systemet. Som uttryckt i citaten ovan känner de 

sporadiska användarna sig osäkra i hur Phoniro Care fungerar. Detta leder till att de i stor 

utsträckning undviker att gå in och arbeta i systemet om de istället kan låta 

expertanvändaren lösa en uppgift.  

 

Sen kan jag ju få samtal från cheferna: ’Vem har vilken telefon, satt de vill nå en specifik person 

och då är det jag som går in i systemet och kollar. De har ju också inlogg men som sagt, de är 

aldrig inne. Och det är väl att de förlitar sig så pass mycket på mig så att, de behöver inte lära sig 

på samma vis kanske. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Exemplet från citatet ovan beskriver ett typiskt tillfälle då cheferna kan ha nytta av sin 

behörighet i Phoniro Care. Men med osäkerheten kring hur systemet fungerar är det 

troligtvis lättare att fråga expertanvändaren om hjälp, vilket belastar expertanvändaren 

ytterligare och eventuellt stör mitt i andra uppgifter. Det här är också ett mönster som 

förstärker beroendesituationen, då det krävs ökad användning för att lära sig systemet, 

som en av intervjudeltagarna uttrycker det: 

 

Men, det är svårt att komma in i ett om man inte jobbar i det hela tiden. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Sporadiska användare behöver stöttning av expertanvändare. Ibland måste saker 

hanteras när expertanvändarna inte är på plats, exempelvis då vikarier behöver behörighet 

till de digitala nycklarna för att komma ut i arbete. Enhetscheferna klarar sällan av att 

hantera dessa situationer på egen hand. Om det rör sig om en osäkerhet på sin egen 

förmåga, en ovilja att lösa problemet på egen hand när det finns någon annan som kan 

eller liknande förtäljer inte intervjuerna. Men i praktiken ser det ofta ut så att 

administratören som är ute på operativt uppdrag med låsmontage eller batteribyte får 

guida den ovana användaren genom proceduren i Phoniro Care över telefon. Detta sker 

för sällan för att det guidade utförandet ska leda till någon inlärning, så expertanvändaren 

får i många fall guida samma sporadiska användare genom samma uppgifter flera gånger 

om vid skilda tillfällen.  
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Ja, när inte jag finns tillgänglig eller när de har mig i telefon och jag guidar dem haha. Så att nej, 

det är väldigt väldigt sällan. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Nej det är ju att de är inne så sällan så när de väl måste, ge en ett nytt lösenord eller kolla ett 

schema och jag inte är där, det är ju mer att jag måste guida dem i samma saker varje gång. Aa, 

för att de är inne så sällan. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Felinmatning som måste åtgärdas av expertanvändare. Intervjudeltagarna berättar om 

att de då och då behöver identifiera och rätta till felinmatningar i Phoniro Care eller andra 

integrerade system till följd av sporadiska eller nya användares arbete. Detta är en aspekt 

av sporadiska användares svårigheter med de digitala systemen som även har en inverkan 

i de större kommunerna trots deras mer robusta organisation av vana användare. När 

sporadiska/nya användare av Phoniro Care eller andra digitala system som integreras med 

Phoniro gör fel måste det åtgärdas av expertanvändare.  

 

Och sen har ju vi planerare som tar in HSL-uppdrag (ja det är beställning för sjuksköterska) och 

råkar dem …lägga på fel område, den här bor på hemtjänst norra och så råkar de lägga på 

hemtjänst södra då försvinner beställningen till Phoniro. Och sånt, är jag ju inne ibland och får 

rätta till. Det är lite sårbart. Lite sånt, det gör jag väl titt som tätt.  

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Det är om man ifrån [verksamhetssystemets] sida har gjort nåt fel. Då kan vi behöva gå in och 

skicka iväg det så att säga så det kommer in i Phoniro. Det är väl mest såna grejer. Eller om man 

har registrerat fel på insatser så istället för mathjälp så har man lagt kvällshjälp och så hoppsan 

så la man dit en mathjälp också och så vart det dubbelt och så blir det fel, då får vi gå in och 

redigera. 

Systemförvaltare, stor kommun A 
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Summering Sporadiska användare 

• Sporadiska användare känner en osäkerhet i att utföra uppgifter i Phoniro Care till 

följd av att de arbetar för lite i det för att lära sig hur det fungerar. 

• De få gånger som sporadiska användare tvingas arbeta i systemet behöver de 

muntlig vägledning av expertanvändare. 

• Sporadiska eller nya användares användning genererar ibland felinmatning av 

information som måste korrigeras av expertanvändare i efterhand.  

 

4.2.5. Informationshantering 

Med digitala system medföljer alltid ytterligare informationshantering. Phoniros digitala 

låslösning ställer krav på hantering av information om brukare, personal, låsenheter och 

platser. Hur flöden av brukare och personal påverkar behoven av informationshantering 

avhandlades i 4.2.2, men hur informationen hanteras i systemen är också en viktig aspekt 

som påverkar användarnas arbete. Som beskrivet i 4.2.4 så händer det att informationen 

hanteras felaktigt av sporadiska eller nya användare, vilket leder till extraarbete. I följande 

avsnitt beskrivs ett sätt på vilket Phoniro Care underlättar informationshanteringen för 

användarna, och två aspekter där informationshanteringen kan förbättras.  

Integration underlättar. I dagens version av Phoniro Care finns det stöd för integration 

med hemtjänstens verksamhetssystem. Det innebär att information om brukare och 

personal kan importeras automatiskt från verksamhetssystemet till Phoniro Care. Samtliga 

intervjudeltagare hade integration av brukaruppgifter till Phoniro Care. De behöver 

således aldrig skapa och mata in information om en ny brukare i systemet, utan den 

informationen hämtas automatiskt efter att handläggare på den överordnade förvaltningen 

i kommunen har lagt en beställning på insatser för en brukare. Användarna är medvetna 

om hur mycket tid detta sparar tack vare att de slipper skriva ut listor med information 

från verksamhetssystemet och sedan skriva av informationen i Phoniro Care. Detta är en 

funktionalitet de är mycket nöjda med.  

 

Och det tycker jag är bra så man slipper skapa personer, det är ju det bästa. 

 IT-handläggare, liten kommun A 
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…eftersom det integreras alla brukare ifrån [verksamhetssystemet] och byter de utförare eller 

ärendena avslutas så försvinner de ur Phoniro också, så det är inte så mycket brukargrejer vi 

behöver jobba med. 

 Systemförvaltare, stor kommun A 

 

De blir beviljade av cheferna då… och detta görs i Procapita då. Och då kommer brukaren upp i 

systemet för mig. Och jag går då in och kopplar dem till området, och aa, lås, portlås allt det här, 

det som jag ska ge dem helt enkelt.  

 System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Platslås är problematiska. Platslås är lås som monterats på portar, tvättstugor eller 

soprum i lägenhetsbyggnader. De är nödvändiga för att personalen ska kunna ta sig till 

brukarnas lägenheter, samt kunna hjälpa till med tvätt- och sopsortering. Vanliga lås som 

monterats på brukarnas egna dörrar kopplas i systemet till de enskilda brukarna. Platslås 

representeras annorlunda i systemet eftersom det kan bo flera brukare i samma 

lägenhetskomplex som då behöver vara kopplade till samma portlås, tvättstuga, soprum 

och så vidare. Användaren skapar i det här fallet en plats som platslåset kopplas till och 

sedan kopplas brukare till den skapade platsen. På det sättet säkerställs att 

hemtjänstpersonalen alltid har tillgång till alla nödvändiga lås för att hjälpa brukarna.  

Hanteringen av platslås identifierades som ett problemområde redan i höstens 

studentprojekt, något som stärks ytterligare av intervjudeltagarna här. I en större kommun 

uttrycks platslåshantering som en av de största utmaningarna i införandet av digitala lås, 

och beskrivningen av förfarandet kan ge en förståelse kring varför. 

 

”Ja, vi drar ju ut rapporter just för att se vilka kunder som bor var och vilka lås de ska kopplas 

till, det får vi dra ut rapporter på. Vi har ingen direkt sorteringsfunktion för det tror jag, inne i 

Phoniro. Men det går ju lätt att få det på Excel och så kan man ju filtrera som man vill. Men det 

kanske vore önskvärt att skriva in att Långgatan 11 vilka bor där?  

Systemförvaltare, stor kommun A 

 

Till skillnad från föregående exempel där informationshanteringen underlättades genom 

integration, försvåras den av att information som finns i systemet inte är sökbar i en viss 

vy. När ett platslås installerats och kopplats till en plats i systemet går det inte att söka 

fram vilka brukare som bor på den adressen.  
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Istället måste en extern kunskapsrepresentation av vem som bor var skapas, i fallet ovan 

genom att dra ut en rapport i Excel-format. I Excel-rapporten går det att sortera på adress, 

och därefter måste namn eller personnummer kopieras från Excel-rapporten tillbaka till 

Phoniro Care för att leta fram rätt brukare att koppla till platslåset. 

 

Ja precis, du kan ju inte söka direkt på var de bor utan det är ett namn eller personnummer. Där 

skulle ju kanske vara önskvärt att kunna söka på adress, men.  

Systemförvaltare, stor kommun A. 

 

Den ovan beskrivna problematiken manifesterar sig huvudsakligen i större kommuner där 

det är ett flertal personer inblandade i olika delar av installationsprocessen. I de mindre 

kommunerna upplever de däremot inte några problem med att hantera information om 

platslåsen. Deras berättelser vittnar trots det om att avsaknad av stöd för att söka på adress 

utgör en svaghet även här. Avsaknaden av problem är nämligen helt beroende av att 

intervjudeltagarna själva utgör en del av systemet, då de har internaliserat en 

representation av platslåsens distribution. 

 

Nu är det ju så här att eftersom jag har vart med och startat upp det här så har ju jag koll på alla 

haha. Så jag vet ju vilket område som inte skulle ha ett portlås till exempel. …det är ju jag som 

har beställt vilka vi ska ha på, alla tvättstugor och soprum det är ju jag som har satt dem och 

namngett dem i systemet så jag har nog väldigt bra koll. Det är väl det som är sjukdomen med 

att jag har vart med från början kanske. Och eftersom det också är jag som avslutar dem så blir 

det ju så att jag vet ju vart dom bor och att den adressen har då också en port. Och en tvättstuga 

och en sop- asså, satt det är nog lite kanske skadan av. Skulle jag ge över det här till nån annan 

skulle det nog vara jättejobbigt för den, det tror jag.  

System- och administrationsansvarig, liten kommun B. 

 

Det är alltså så att administration av platslåsen kräver externa representationer av 

information som finns i systemet. Precis den typen av dubbelarbete som helst vill 

undvikas vid byggandet av digitala system. Så länge informationsmängden är tillräckligt 

liten och koncentrerad till en person orsakar det inga problem i praktiken, men om 

personen byts ut eller informationsmängden skalas upp, blir det mycket svårt att skapa sig 

en översikt. 
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Vikariehantering. Vikarier skiljer sig som bekant mot ordinarie personal i och med att 

de har en temporär anställning. Vikarier kan i sig ha olika anställningsformer, alltifrån 

timvikarier från en vikariepool som arbetar vid oväntad frånvaro av ordinarie personal till 

återkommande semestervikarier som arbetar nästan som ordinarie personal under ett fåtal 

korta perioder under året. När Phoniro Care byggdes fanns en tanke om att vikarier skulle 

kunna hanteras annorlunda även i systemet. Det finns därför en möjlighet att ge personal 

tidsbegränsade behörigheter till de digitala nycklarna för hemtjänstområdena. Från 

intervjuerna har det dock framkommit att trots hög omsättning på vikarier så används 

sådana tidsbegränsade behörigheter nästan aldrig.  

 

De ligger tillsvidare för en personal som slutar ska alltid avregistrera sig i vårat system. Ja, vi 

har ett system där chefen går in och både startar en ny, om det är vikarie eller fast eller vad det 

är. De ligger tillsvidare, det är väldigt sällan jag lägger tids-, eller i stort sett aldrig kan jag säga 

jag lägger tidsbegränsat utan när en personal slutar så, vikarie eller ej, så ska de in i det här 

systemet och avregistrera dem och då kommer de till mig och då avregistrerar jag dem i alla 

system de har behörighet i då som jag administrerar. Ja, så att därför lägger vi tillsvidare. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Citatet beskriver ett scenario där det finns rutiner utanför Phoniro Care för hur vikarier 

hanteras både in i och ut ur verksamheten. Därför blir den inbyggda funktionaliteten för 

tidsbegränsade behörigheter överflödig.  

 

Aa vi lägger dem ju tillsvidare i samråd, jag får ju en beställning av cheferna. Vi sitter ju på 

samma ställe så att jag får ju beställning från dem och så aktiverar jag när de ska avslutas så 

avslutar jag också dem sen. Så det är i samråd med cheferna som, som säger till mig när de tycker 

att de ska avslutas så går jag in och avslutar dem. Det görs ju i alla systemen inte bara dem som 

jag är ansvarig för utan aa, de andra som, de skickar liksom ut att nu har den här vikarien, den 

ska inte jobba nåt mer, kanske nästa sommar men då lägger vi till dem då igen. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B 

 

Även i den andra mindre kommunen finns rutiner utanför Phoniro Care för att hantera 

vikarier. Här bygger det mer på individuella bedömningar från chefer och kommunikation 

i verksamheten för att säkerställa att inga överflödiga behörigheter ligger kvar. Jag har 

gjort tolkningen att den inbyggda tidsbegränsning som finns i Phoniro Care matchar 

verksamheternas verklighet på ett dåligt sätt.  
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Den typen av tidsbegränsning bygger på att verksamheten vet från början exakt hur länge 

en vikarie ska finnas i verksamheten. Alternativt att man behöver lägga på nya 

tidsbegränsade behörigheter med jämna mellanrum om vikarien skulle visa sig behövas 

längre än förväntat. Detta skulle i praktiken vara att bygga in en extra administrativ börda 

i verksamheten som inte behövs egentligen. Därför fungerar det bättre för verksamheterna 

att ha robusta rutiner för att aktivt plocka bort behörigheter när de inte längre är aktuella, 

snarare än att låta det ske automatiskt efter en förbestämd tid. 

Summering Informationshantering 

• Integration av personal- och brukarinformation från verksamhetssystem fungerar 

bra och underlättar mycket för arbetet i Phoniro Care.  

• Hantering av platslås i Phoniro Care är problematisk på grund av att användarna 

inte kan sortera på adressinformation så som de skulle vilja direkt i Phoniro Care. 

• Vikariehantering sker i praktiken inte på det sätt som det inbyggda stödet i 

Phoniro Care är utformat. Det leder till att vikarier i huvudsak hanteras på samma 

sätt som ordinarie personal i Phoniro Care.  

 

4.2.6. Säkerhetsrisker 

Hemtjänstorganisationernas implementationer av Phoniro Care och digital 

nyckelhantering skiljer sig som beskrivet i termer av ansvarsfördelning, organisation och 

hur många lås som ska hanteras. Det finns för- och nackdelar med såväl de stora som de 

små kommunernas lösningar. De stora kommunerna har en robusthet i det avseende att 

om en administratör blir plötsligt frånvarande på grund av sjukdom eller liknande så finns 

många andra som kan täcka upp och effekten blir inte nödvändigtvis särskilt kännbar. De 

mindre kommunerna har lätt att etablera rutiner kring arbetet med digital nyckelhantering 

eftersom det är få personer inblandade. I följande tema lyfts potentiella säkerhetsrisker 

som identifierats till följd av nackdelarna med de olika implementationslösningar som 

finns i kommunerna.  

Inaktuella behörigheter som ligger kvar. I de större kommunerna är det ganska vanligt 

att behörigheter till personal som har slutat ligger kvar i systemet trots att de är inaktuella. 

När det gäller hemtjänstpersonal som har kvar behörigheter för digital nyckelhantering 

blir det givetvis en osäkerhet för brukarna. Det blir också en svårighet att komma ikapp 

och rensa upp i systemet om det sker ett byte av administratör innan det är gjort. Det blir 

helt enkelt en rörighet och en stor arbetsbörda för nya administratörer. 
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Vi har haft problem med allting såna här gamla telefoner, gamla brukare som inte är kvar, avlidit 

eller inte har hemtjänst eller flyttat till annat boende, de är kvar i systemet… Nej, alltså det är 

det här som jag säger, det ligger ganska många som har slutat och ingen som har tagit bort dem, 

ur systemet. Så vi har ganska många uppgifter som är, 3-4 år gamla…Vi har hela tiden nya 

ansvariga så vi har inte skapat nån rutin… men vi håller på att jobba på att skapa sån här rutin, 

för att ta bort gamla användare. 

Administratör, stor kommun B 

 

Det uppstår även fall då tidigare personal som haft administrationsbehörighet inte plockas 

bort ur systemet. I och med att Phoniro Care är webbaserat kan den gamla personalen 

potentiellt fortsätta att gå in i systemet och titta på information de inte ska ha tillgång till.  

 

Men nog skulle jag tippa att vi har en 70-80 administratörer ute i hemtjänst, på de 25 företag vi 

har… Men jag kan inte säga att det är aktuella, de är väldigt dåliga på att avsluta, behörigheter. 

Ligger nog med ganska många som inte egentligen ska vara där… Ja, administratörer som ska 

komma in i webb, de måste ha en IT-behörighet ifrån kommunen. Men har de den och inte den 

är avslutad om de har slutat då kan de gå in från sina egna datorer. 

Systemförvaltare, stor kommun A 

 

Anledningen till dessa säkerhetsrisker har väldigt lite med ansvarslöshet och slarv att göra, 

utan är snarare ett resultat av okunskap, prioriteringar och bristande rutiner. Fokus ligger 

alltid på att hålla igång verksamheten, som beskrivet i tema 4.2.2. Det är alltid viktigare 

för verksamhetens dagliga funktion att se till så ny personal får nödvändiga behörigheter 

för att kunna utföra sitt arbete än att se till så personal som lämnat inte ligger kvar och 

skräpar i systemet. 

 

”Man glömmer väl bort det, det är ju viktigare att få för dem som jobbar än dem som inte jobbar. 

Det är väl inte så konstigt egentligen. Men det är viktigt ur våran synpunkt att folk blir avslutade 

så att de inte kan gå in och få information om saker och ting… 

Systemförvaltare, stor kommun A 

 

Det handlar alltså inte om en omedvetenhet eller en ovilja att hålla systemen uppdaterade 

med rätt behörigheter. Men ju fler som är inblandade i arbetet med ett system, desto större 

är risken att rutiner och praxis fallerar.  
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Problematiken som jag ser här är att det verkar som att en inledande okunskap i 

kommunerna leder till att det måste fela någonstans innan det åtgärdas och skapas goda 

rutiner.  

 

Det är deras (hemtjänstföretagen) ansvar att meddela när folk slutar, men då det faller har vi… 

ju en rutin att varje år gå igenom alla och fråga alla företag om personerna är aktuella…nya 

behörigheter det går ju snabbt att de vill ha men att avsluta nån det går inte så fort…det finns ju 

några säkerhetskontroller på vägen, har man inte loggat in på 90 dagar så spärras kontot ifrån 

våran kommun så att, det stoppas ju från andra håll men vi vill ju ta bort dem om de inte är kvar. 

Systemförvaltare, stor kommun A 

 

Inte robust med bara en som kan systemet. De mindre kommunerna har inte samma 

problematik med att inaktuella uppgifter och behörigheter ligger kvar i systemet. Däremot 

har de en inbyggd risk i hur de har organiserat ansvaret för de digitala låsen i sina 

kommuner. De har endast en person som faktiskt vet hur systemet fungerar. En plötslig 

sjukskrivning eller liknande skulle potentiellt kunna skapa stora problem för 

verksamhetens dagliga arbete. 

 

Ja, och det är bara jag i hela kommun. Och jag märker att ju mer, ja jag har ju annat i mitt jobb, 

att tiden räcker mindre och mindre till och det är väl därför vi håller nu på och, vi har två 

hemtjänstpersonal som håller på och lär upp sig av mig då. Just för att sätta upp låset på plats. 

De har ju brukarkontakten och nu har vi sagt att till en början, satt jag sköter det administrativa 

i systemet ett tag tills de känner sig trygga med att sätta upp lås och då kan man ju på sikt att de 

även kan göra allt i systemet också och koppla låset till brukaren och men vi sa bara det att de 

börjar med och montera på plats, gör att det inte blir så sårbart och att jag, i och med att min tid 

inte räcker till riktigt heller då… Det betyder väl inte att jag kommer släppa det helt men bara att 

man kan hjälpas åt gör ju mycket. 

IT-handläggare, liten kommun A 

 

Här gäller lite samma sak som med de släpande behörigheterna i de större kommunerna. 

Innan man har förstått vikten av att ha fler som kan arbeta med montering och 

administration av låsen så har man blivit väldigt beroende av en enskild person med all 

kompetens.  

Batterinivåer kritiskt! Att hålla kolla på batterinivåerna är kritiskt för verksamheten, 

framförallt i glest befolkade kommuner. Att administratörerna har som rutin att kolla 
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batterinivåer har beskrivits tidigare (se 4.2.2) men det tål att betonas igen. Det är något 

som inte får brista, eftersom de fall där risken är störst att stöta på ett lås utan batteri är 

när någon har larmat, och då behöver de troligtvis hjälp snabbt. Idag brister informationen 

om batterinivåer i både överskådlighet och tydlighet. Det är något som bör arbetas med, 

för som en av intervjudeltagarna uttrycker det: 

 

För att jag kan inte låta personalen stå mitt ute i skogen och inte komma in på grund utav batterit 

då. 

System- och administrationsansvarig, liten kommun B  

 

Summering Säkerhetsrisker 

• Inaktuella behörigheter (både för administratörer och hemtjänstpersonal) kan 

ligga kvar i systemet under lång tid om det saknas fungerande rutiner i 

verksamheten för att plocka bort personal som har slutat.  

• Det finns en svaghet i organisationer som bara har en expertanvändare och i övrigt 

sporadiska användare, där det kan blir svårt att hantera administrationen om 

expertanvändaren av någon anledning blir långvarigt frånvarande.  

• En osäkerhet kring batterinivåer i lås (som för framförallt glesa kommuner är 

absolut kritiskt) skapar en stress för administratörerna.  

 

4.3. Användarberättelser 

Användarberättelserna har formulerats i samråd med kontaktpersoner på Phoniro för att 

innehålla tillräcklig information för Phoniro att arbeta utifrån i kommande designarbete. 

Användarberättelserna har formulerats huvudsakligen utifrån de problem som 

identifierats i den tematiska analysen. De har rangordnats efter författarens egen 

uppfattning om vilka problem som har störst potentiell effekt på verksamheterna utifrån 

förståelse från intervjuer. I Tabell 6 visas en rangordnad sammanställning av 

användarberättelserna som har formulerats. 
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Tabell 6. Sammanställning och rangordning av användarberättelser. 

Användarberättelser 

1. Hantering av platslås: 

a. När vår verksamhet får en ny brukare vill jag som administratör att det ska 

vara enklare att ansluta brukaren till befintliga platslås på adressen så att 

brukaren så snabbt som möjligt får en helt digital nyckelhantering.  

b. När vi monterar ett nytt platslås vill jag som administratör att det ska vara 

enklare att ansluta alla brukare på den adressen till låset för att alla brukare 

ska ha en komplett digital nyckelhantering.  

c. Som administratör vill jag kunna få en snabb överblick över vilka platslås 

som finns installerade i min hemtjänstorganisation så att jag snabbt kan 

skaffa mig en uppfattning om nya platslås behöver installeras i anslutning 

till nya brukare i verksamheten. 

2. Som administratör vill jag kunna få en snabb överblick av problemen i systemet så 

att jag kan åtgärda dem innan det påverkar verksamheten. 

a. När batteriet i ett lås är slut/på väg att ta slut vill jag som administratör vara 

säker på att jag uppmärksammas på det så att jag hantera det innan det 

påverkar hemtjänstpersonalens arbete.  

b. När ett lås har svårigheter att låsa upp vill jag som administratör vara säker 

på att jag uppmärksammas på det så att jag kan hantera det med minimal 

påverkan på hemtjänstpersonalens arbete.  

c. När en personals användarkonto har blivit låst vill jag som administratör 

vara säker på att jag uppmärksammas på det så att jag kan hantera det innan 

det påverkar personalens arbete. 

3. När en ny personal kommer in i verksamheten och behöver behörighet vill jag som 

sporadisk administratör kunna hantera det utan att behöva ta hjälp av någon annan 

så att personalen så snabbt som möjligt får tillgång till digital nyckelhantering. 

4. När en personals användarkonto har blivit låst vill jag som administratör vara säker 

på att jag uppmärksammas på det så att jag kan hantera problemet innan personalen 

ska ut i tjänst nästa gång.  

5. När en personal lämnar verksamheten vill jag som administratör vara säker på att 

behörigheten avslutas så att ingen obehörig har tillgång till digital nyckelhantering 

eller information i Phoniro Care.  

6. Som administratör vill jag att inloggningen för hemtjänstpersonalen ska vara enklare 

så att hanteringen av bortglömda lösenord inte behöver bli en extra arbetsbörda för 

mig.  
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5. Diskussion  

I följande kapitel diskuteras studiens genomförande och resultat i relation till 

frågeställningarna. Kapitlet inleds med en diskussion kring valda metoder, lyckade och 

mindre lyckade aspekter samt vad de lägger för grund för möjligheten att dra olika typer 

av slutsatser från resultaten. Resultaten diskuteras i relation till lärdomar från det 

tidigare studentprojektet och slutligen presenteras resultatens potentiella betydelse för 

framtida designutveckling av Phoniro Care samt förslag på fortsatta studier. 

5.1. Metoddiskussion  

Metodvalen i det här arbetet har som tidigare beskrivits (se 3.1) gjorts med avsikten att 

samla insikter som kan vägleda en framtida design. Enkätundersökningen förväntades ge 

insikter som kunde hjälpa till att besvara frågeställning tre:  

Vilka användarberättelser bör inkluderas för att stödja arbetet med att åstadkomma en 

ny design som bättre stödjer användarnas arbete?  

Tanken i det här fallet var att användningsmönster från en större mängd användare skulle 

kunna vara underlag för att prioritera användarberättelser efter hur mycket de olika 

problemen påverkar användningen.  

De andra två frågeställningarna: Vad har nyttjandet av digital nyckelhantering och 

Phoniro Care för effekt på hemtjänstverksamheten? och Vilka krav ställer dessa effekter 

på framtida versioner av Phoniro Care? kräver svar av kvalitativ karaktär. Därför 

genomfördes intervjuer som fokuserade på att besvara dessa. Svaren på dessa frågor var 

sedan tänkta att utgöra grundmaterialet för att formulera användarberättelser.  

I 5.1.1. och 5.1.2 diskuteras genomförandet med fokus på vad som fungerade bra 

respektive mindre bra samt vad det haft för betydelse för hur resultaten analyserats och 

vilka slutsatser som varit möjliga att dra.  

5.1.1. Enkätundersökning 

Enkätundersökningen valdes med grund i ett av Phoniros motiv för arbetet. Då de vill ta 

reda på vad systemet behöver stödja inför nya marknadsintroduktioner ansågs det av 

författaren i samråd med uppdragsgivare att nyttja marknadsundersökningsmetoder för att 

undersöka mönster i attityder och användning på större skala än vad som utförts i det 

tidigare studentprojektet.  

Som beskrivits i 3.2.1 så upptäcktes ett antal brister med den distribuerade enkäten efter 

att datainsamlingen avslutats. Dessa brister var i korthet: 
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• Två olika uppsättningar svarsalternativ fanns med för frågorna om hur ofta 

ett användningsfall utförs. 

o Av dessa två uppsättningar innehöll det ena två svarsalternativ som 

representerade samma tidsmängd i praktiken, formulerat på två olika 

vis. Denna bristfälliga uppsättning svarsalternativ var det som 

användes på flest frågor i enkäten.  

• Det var tänkt att användarna skulle hoppa över frågor om användbarhet som 

de kände att de inte kunde svara på. Det saknades dock en uppmaning om 

detta i instruktionerna som förmedlades till deltagarna.  

Det framkom också i skriftlig feedback från enkätdeltagare att svarsalternativen som 

representerade tidsintervall var dåligt matchade med användarnas verklighet. Det är inte 

riktigt verklighetsförankrat att beskriva användandet med den typen av regelbundenheter. 

Det kan enligt den feedback som kom in till författaren vara så att en användare spenderar 

timtal med ett visst användningsfall under en vecka för att därefter inte röra det på flera 

månader. Denna typ av detalj fanns inte representerad i enkäten.  

Bristerna med enkäten fick konsekvensen att statistiska analyser och generaliseringar inte 

var möjliga att genomföra. Även den tänkta analysmetoden med sambandsdiagram (se 

3.4.1 och 4.1.1) blev svår att genomföra. Dessa brister upptäcktes innan analyser av 

enkätsvaren genomfördes, och samtliga beslut som tagits kring analys av enkätsvaren har 

syftat till att undvika felaktiga slutsatser. Vad enkäten kunde bidra med var, snarare än 

hur ofta olika användningsfall utförs, tendenser som pekar mot vilka användningsfall som 

är mest förekommande i arbetet. Vilka arbetsuppgifter som utgör störst del av arbetet är 

en fullgod variabel för att prioritera designåtgärder. Enkätfrågorna hade med fördel 

kunnat formuleras med det i åtanke istället för att fråga om uppskattningar av 

regelbundenhet i användningen. Det hade kunnat underlätta för enkätdeltagare att ge svar 

som motsvarar hur de upplever sitt arbete.  

5.1.2. Semistrukturerade intervjuer 

Författaren fastslog i samråd med Phoniro att enkätresultaten i kombination med det 

tidigare studentprojektets (Herkevall et al., 2018) insikter inte var tillräckliga för att 

besvara den här studiens frågeställningar. Därför togs beslutet att genomföra ett antal 

kompletterande intervjuer, för vilka intervjuguiden avgränsades utifrån befintliga insikter.  

Valet att genomföra intervjuerna över telefon föll väl ut både tidsmässigt och tekniskt då 

det var lätt att spela in intervjuerna för efterföljande analys. En detalj värd att nämna är 

att tre av fyra intervjuer genomfördes i tät följd under en och samma dag. Detta kan ha 

haft inverkan på intervjuledarens förmåga att ställa väl valda följdfrågor mot slutet av 
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dagen. Vid genomlyssning av den sist genomförda intervjun har också en del 

kvalitetsbrister i intervjuledarens utförande identifierats. Vid ett flertal tillfällen summerar 

intervjuledaren felaktigt vad intervjudeltagaren sagt. Summeringarna här blandar ihop 

information från tidigare intervjuer vilket kan ha lett till ett förvirrat intryck och en 

osäkerhet hos intervjudeltagaren. Denna intervju resulterade i minst omfattande data av 

de fyra genomförda intervjuerna. 

Avgränsandet av intervjuguiderna kan anses ha haft gott utfall på intervjuerna då det 

bidrog till att hålla intervjuerna till en tidsmässigt hanterbar omfattning, samt sett till att 

intervjuerna genererade nya insikter i relation till vad författaren hade identifierat innan 

intervjuerna. Även den strategiska rekryteringen av intervjudeltagare utifrån 

kommundemografi och svar i enkäten föll väl ut. Fördelningen av intervjudeltagare på 

större och mindre kommuner möjliggjorde insikter som inte hade varit möjliga om 

samtliga intervjudeltagare hade varit från jämnstora kommuner exempelvis.  

5.2. Resultatdiskussion 

Trots brister i de utförda datainsamlingsmetoderna har insikter av betydelse för framtida 

designarbeten identifierats. De insikter som funnits är också i författarens mening 

tillräckliga för att besvara arbetets tre frågeställningar. I följande del diskuteras enkät- 

respektive intervjuresultaten gällande innehåll, validitet och designmässig betydelse. 

Diskussioner förs även kring hur de olika datainsamlingsmetodernas resultat informerar 

och ger stöd åt varandra för en mer heltäckande bild av designproblemet. 

5.2.1. Digital nyckelhantering som förändringsfaktor 

Intervjudeltagarnas berättelser illustrerar en (i viss mån) oviss resa där de successivt fått 

växa in i sina nya roller som administratörer av digitala system. Det här var något som 

framgick tydligt även i det tidigare studentprojektet (Herkevall et al., 2018). I flera fall 

berättar de hur det var tanken att det skulle vara en temporär uppgift under införandefasen. 

Men den väntade minskningen i arbetsbörda som legat till grund för benämningen 

”temporär” har aldrig infunnit sig. Det här tyder på att hemtjänstorganisationerna överlag 

saknar kompetens för att bedöma vad omställningen till digital nyckelhantering kommer 

att innebära i praktiken. Som tidigare studier har visat på (Frennert, 2018; Kamp et al., 

2019), verkar det som att denna kompetensbrist gäller digitalisering på ett generellt plan. 

En oförståelse kring vilka förändringar och krav som kommer med de digitala systemen 

leder i många fall till oväntade organisatoriska förändringar, exempelvis i form av nya 

arbetsroller (Gillingham, 2015; Plesner et al., 2018) som i fallet för den här studien. 

Vad dessa organisatoriska förändringar innefattar kan skilja sig mellan 

hemtjänstverksamheter trots att det är samma digitala lösning de implementerar. I det här 
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arbetet har framförallt skillnader mellan organisationer av olika storlek (sett till 

brukarantal) visat sig. De större organisationerna har i sina implementationer byggt större 

nätverk av administratörer som arbetar med digital nyckelhantering på olika nivåer, 

medan de mindre kommunerna har lagt hela ansvaret på en enskild person. Skillnaderna 

i organisationsstruktur kring administrationen av digital nyckelhantering har skilda 

styrkor och svagheter. Med en ensam användare har de mindre kommunerna god kontroll 

över vilken information som finns representerad i systemet så länge den användaren är på 

plats, men de har en mycket stor sårbarhet ifall den användaren blir frånvarande eller 

slutar. I de större organisationerna är personalomsättning bland administratörerna inte lika 

sårbart, men det ställer större krav på gemensamma rutiner för att hålla informationen 

uppdaterad i systemet. Här blir en större mängd medarbetare ”informationshanterare” 

(Plesner et al., 2018) i jämförelse med de mindre kommunerna, vilket ökar risken för 

felinmatning. Skillnaderna mellan organisationer ställer krav på Phoniro att bygga 

Phoniro Care med en flexibilitet för att kunna implementera olika typer av stöd, beroende 

av kundernas olika behov. 

Phoniro Care har för hemtjänstorganisationerna blivit ytterligare ett i en mängd av digitala 

system de arbetar i. I varje system måste information på något sätt hanteras, och i någon 

mån ökar varje system den administrativa arbetsbördan. Här beskriver användarna en 

positivitet gentemot Phoniro Care i relation till de andra systemen de arbetar i, dels för att 

det upplevs lättanvänt men också för att de behöver spendera förhållandevis lite tid i 

Phoniro Care. En viktig aspekt av det är integration av brukar- och personalinformation 

från verksamhetssystem. Här sparar administratörerna mängder av tid på det som annars 

förmodligen hade tagit mest tid i arbetet. Med tanke på de statistiska prognoserna gällande 

åldrande befolkning och personalbrist i äldrevården (Statistiska centralbyrån, 2015; 

Sveriges framtida befolkning 2019–2070, 2019) kan lösningar som minskar behovet av 

informationshantering visa sig vara en allt viktigare funktion.  

5.2.2. Krav på framtida version av Phoniro Care  

Användarna har som diskuterades i 5.2.1 fått växa in i roller som administratörer, från 

tidigare roller som hemtjänstpersonal. De har med andra ord inte rekryterats till sina 

uppdrag för sin tekniska kunskap. De beskriver trots det att det har varit lätt att lära sig 

arbeta i Phoniro Care. Tillsammans med enkätundersökningens resultat så verkar den 

övergripande inställningen till Phoniro Care vara att det är lätt att använda.  

Då det mesta tyder på att administratörer för de digitala systemen kommer att fortsätta 

internrekryteras på liknande sätt kan Phoniro Care i stor utsträckning anses vara väl 

utformat för befintlig och framtida personal, åtminstone sett till grundläggande logisk 

struktur. Nya versioner av systemet (åtminstone versioner som kommer att påverka 
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befintliga användare) bör därför i största möjliga utsträckning behålla den underliggande 

logiska strukturen. Däremot beskriver en del av användarna hur andra personer i 

verksamheten med behörigheter i Phoniro Care är betydligt osäkrare.  

I de små kommunerna verkar det röra sig nästan uteslutande om sporadiska användare 

(Carrillo et al., 2017). De sporadiska användarna är områdeschefer och IT-samordnare 

som inte har något regelbundet behov av att arbeta i systemet. De gånger de behöver 

extrahera information från systemet får de hjälp av kommunens enda expertanvändare i 

systemet. De uppfyller således alla kriterier (se 2.2.1) för en sporadisk användare och 

uppnår aldrig någon inlärning i systemet. Vid de tillfällen de måste utföra uppgifter i 

systemet skulle de sporadiska användarna behöva ett gränssnitt som guidar dem till önskat 

måluppfyllande utan risk att mata in felaktig information i systemet.  

I större kommuner verkar det snarare handla om en ganska vanlig förekomst av noviser 

som arbetar i systemet, dels till följd av högre personalomsättning och fler administratörer 

och dels på grund av användare hos HSL (sjuksköterskor) som använder systemet med en 

glesare regelbundenhet och lär sig långsammare. Den största konsekvensen här rör sig om 

felinmatning av information som i sin tur ställer till det för hemtjänstpersonalen när de är 

ute i tjänst. Här kan det behövas se över om det går att bygga stöd för att undvika 

felinmatning eller om expertanvändare kan stödjas i att hantera felinmatning innan det 

orsakar problem för hemtjänstpersonalen.  

Samtliga intervjudeltagare berättar om hur de har skapat sig regelbundna rutiner för att 

skaffa sig en överblick av eventuella problem i systemet genom att klicka sig runt och 

undersöka statusen för olika entiteter såsom batterier, låsenheter och telefoner. Vidare 

uttrycker de en önskan om att kunna få samlade rapporter på befintliga problem av den 

typen för att snabbare kunna skaffa sig en översikt och hantera problemen innan de 

påverkar verksamheten. En sådan översiktslösning bör således också stödja snabb 

hantering av problemen från informationsvyn. Det kan också funderas på hur 

administratörer kan uppmärksammas på att nya problem har uppstått i systemet, samt om 

det är en bra idé att aktivt göra det eller om det är bättre med en samlad representation 

som användarna kan plocka fram på eget initiativ. Med bakgrund i fynd från det tidigare 

genomförda studentprojektet (Herkevall et al., 2018), bör lösningar som inkluderar 

notifikationer undvikas för att inte störa användarna i pågående uppgifter i systemet. 

Således bör lösningar för att uppmärksamma användarna på problem vara diskreta och 

icke påträngande men ändå synliga. 

Med grund i problematik rörande platslås och annan informationsöversikt i större 

organisationer med många användare föreslår författaren att man ser över vilken 
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information som går att söka och sortera på i olika delar av systemet. Man kan också 

fundera kring, i likhet med att kunna överblicka probleminformation, hur man kan göra 

befintlig information och förändringar av information överskådlig för användare av 

systemet. Hur kan man exempelvis skapa en översiktlig representation av vilka platslås 

som finns i systemet? Alternativt över vilka adresser det bor ett flertal brukare på men 

som saknar platslås? Intervjudeltagarna uttrycker en önskan om att kunna dra nytta av 

adressinformation när det kommer till hanteringen av platslås, både i den här studien och 

det tidigare studentprojektet. Kanske kan detta byggas vidare på för att skapa geografiska 

representationer av platslåsens distribution? 

Slutligen så verkar det som att verksamheterna (framförallt i större kommuner) löper risk 

att utveckla bristande rutiner för att plocka bort exempelvis inaktuella behörigheter. 

Phoniro Care har vissa funktioner som är tänkta att förebygga detta, exempelvis att 

behörigheter kan läggas in med tidsbegränsning. Denna lösning bygger på en idé om att 

vikarier jobbar en begränsad tid, men i praktiken är omfattningen för denna 

tidsbegränsning inte definierad i förtid. Därför får de flesta behörigheter utan 

tidsbegränsning, som sedan riskeras glömmas bort och ligga kvar. Författaren föreslår att 

man till framtida versioner funderar på hur man kan bygga liknande stöd som inte medför 

att administratörerna riskerar att fälla krokben för sig själva genom att behöva förnya 

behörigheter för vikarier som råkar bli kvar längre än väntat.  

5.2.3. Prioriteringar för framtida designarbete  

Hur omfattande arbetet med att åtgärda problemen som diskuterats i 5.2.2 kommer att bli 

är svårt att förutsäga. Vid händelse av att Phoniro måste välja bland användarberättelserna 

har ett försök gjorts att rangordna användarberättelserna (4.3.) efter vilka som bör 

prioriteras. Prioriteringarna har gjorts utefter vad som identifierats ha störst påverkan på 

verksamheterna och administratörernas arbete i Phoniro Care.  

Befintliga eller potentiella problem med platslås har lyfts av samtliga intervjudeltagare 

både i den här studien och i det tidigare studentprojektet. Problematiken kring platslås 

bidrar både till omständliga alternativa lösningar med att dra ut information ur systemet 

och skapa externa representationer. Det kräver också mycket manuellt matchande av 

information, vilket medför att det är lätt att missa något. I de fall något missas kommer 

hemtjänstpersonalen få problem att utföra sitt arbete i relation till vissa brukare. 

Platslåshanteringen bör enligt författarens mening prioriteras högst. 

Vad som identifierats som en av de viktigaste funktionerna som expertanvändarna fyller 

är förebyggande av problem. Även om användarna menar att det tar relativt lite tid, så 

behöver de bygga rutiner för alla delar av potentiell felinformation. I författarens mening 
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skulle en sammanfattande vy av probleminformation kunna bidra så pass mycket till flytet 

i verksamheten att det bör prioriteras högt bland användarberättelserna.  

Sporadiska användares oförmåga att utföra enkla uppgifter i Phoniro Care leder till ökad 

arbetsbelastning för expertanvändaren som måste vägleda även det arbete som hen inte 

har möjlighet att utföra själv. Det leder också till en beroendesituation där den sporadiska 

användaren inte kan få tag i nödvändig information på egen hand. Vägledande funktioner 

för sporadiska användare bör implementeras för att komma till bukt med dessa aspekter. 

Anledningen till att detta inte prioriteras högre av författaren är det faktum att Phoniro 

Care anses lätt att lära sig med regelbunden användning, och författaren gör därför 

bedömningen att en sporadisk användare som plötsligt tvingas in i ett regelbundet 

användande skulle uppnå tillräcklig inlärning för att hantera en situation då 

expertanvändaren blir permanent frånvarande. 

Sammanfattningsvis så har prioriteringarna gjorts på så sätt att försöka vägleda en 

framtida design som minskar risken för problem i hemtjänstorganisationens verksamhet. 

Problem som uppstår resulterar alltid i mer arbete för administratören/expertanvändaren, 

så minskade problem har ett korrelerat förhållande med minskad arbetsmängd i Phoniro 

Care.  

5.3. Fortsatta studier 

Det här arbetet har genererat nya insikter kring vilka problem som bör hanteras i en ny 

design av Phoniro Care. Insikterna bygger vidare på tidigare insikter från intervjuer och 

designarbete (Herkevall et al., 2018). Insikterna har även genererat en del nya frågor som 

kan behöva behandlas med vidare studier. 

Insikterna kring sporadiska användare som framkommit i den här studien är enbart 

baserade på expertanvändarens perspektiv, alltså de som stöttar den sporadiska 

användaren i sitt arbete. För att få en ordentlig förståelse för utmaningarna som de 

sporadiska användarna upplever och hur dessa utmaningar kan bemötas i design behöver 

användarundersökningar genomföras med fokus på de sporadiska användarnas 

perspektiv. Frågeställningar som behöver besvaras är exempelvis: 

• Vad behöver sporadiska användare för att kunna använda systemet?  

• Vilka uppgifter behöver de stöd i?  

Förslagsvis genom kombinerade observations- och intervjustudier där designers kan se var 

det går fel och ställa uppföljande frågor om vad det är som upplevs svårt att förstå och 

navigera i systemet.  
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Användarundersökningar kan dock genomföras i all oändlighet och det kommer alltid att 

dyka upp nya frågor som önskas svar på. Författaren anser att även om de 

användarundersökningar som genomförts har sina dokumenterade brister så finns ett 

tillräckligt underlag för att börja undersöka designlösningar och testa dem med användare. 

Således är ett naturligt nästa steg praktiker från vad som brukar kallas research through 

design och/eller participatory design, där man med användarna iterativt utvecklar en ny 

design som bättre stödjer deras arbete genom att designa, testa, utvärdera och förfina. Som 

Gillingham (2015, 2016, 2017) beskrivet så är inkluderande av användarna i 

designprocessen inte i sig en garanti för framgång. I och med den bristande kompetensen 

kring digitalisering i de offentliga verksamheterna har de svårt att uttrycka sina behov och 

önskemål på ett sätt som faller väl ut i en färdig produkt. Detta ställer stora krav på 

designers att tolka behoven och omsätta i lösningar som får önskad funktion och effekt i 

verksamheten. I författarens mening är det troligtvis av större värde att involvera 

användare i ett stadie där befintliga prototyper kan testas för att undersöka exempelvis 

arbetsflöden, namngivning och strukturering av information. Att låta användarna 

spekulera fritt om denna typ av aspekter verkar ha bidragit till misslyckanden tidigare 

(Gillingham, 2015, 2016, 2017). 

Intervjudeltagarnas berättelser om hur deras arbetsroller i relation till de digitala 

administrationssystemen utvecklats över tid pekar på att hemtjänstorganisationer (eller 

kanske till och med offentliga verksamheter överlag) har dålig uppfattning om vad 

införandet av nya system kommer att ha för effekter på verksamheten. Det verkar finnas 

en uppfattning om att bara någon tar hand om implementationsfasen så kommer den 

digitala lösningen på det stora hela hantera sig själv sedan. Med de påtryckningar som 

finns i och med politiska program och styrdokument kan vi anta att digitaliseringen sker 

oavsett inställning i organisationerna. Här skulle det i författarens mening vara intressant 

att studera vilka kompetenser som finns i hemtjänstorganisationer (och kommuner) när 

det gäller att planera för och hantera organisationsförändringar i relation till nya digitala 

lösningar. Vilken kompetens behöver tillskjutas i organisationerna för att de ska kunna 

hantera introduktioner av digitala lösningar på ett mer proaktivt och verklighetsförankrat 

sätt? 
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6. Slutsats 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka hur administrationen av digitala lås och 

nycklar med Phoniro Care ser ut i hemtjänsten. Med utgångspunkt i antagandet att det 

finns aspekter av systemet som kan och bör förbättras formulerades följande 

frågeställningar: 

1. Vad har nyttjandet av digital nyckelhantering och Phoniro Care för effekt på 

hemtjänstverksamheten? 

2. Vilka krav ställer dessa effekter på framtida versioner av Phoniro Care? 

3. Vilka användarberättelser bör inkluderas för att stödja arbetet med att åstadkomma 

en ny design som bättre stödjer användarnas arbete? 

En enkätundersökning och fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes. Intervjudata 

analyserades genom en tematisk analys, och genom kombination av tematiserade 

intervjudata och enkätresultat formulerades och rangordnades ett antal 

användarberättelser med syftet att vägleda framtida designarbete. Bland annat 

identifierades en ny användargrupp (sporadiska användare) som har dåligt stöd för sin 

användning i den befintliga versionen av systemet. Arbetet fann också ytterligare stöd för 

tidigare insikter om hantering av olika låstyper som inte stödjer administratörernas arbete 

på ett bra sätt.  

Phoniro har ett administrationssystem för digital nyckelhantering som idag är 

huvudsakligen mycket uppskattat bland de huvudsakliga användarna. Phoniros digitala 

låslösning är utöver det en digital lösning som de flesta i hemtjänsten kan se konkreta 

vinningar i både för sig själva och brukarna. Ett antal mindre förändringar skulle kunna 

göra systemet än mer användbart, och stöd för sporadiska användare skulle hjälpa till i 

avlastningen av de huvudsakliga användarna. Det går dock inte att komma ifrån att 

introduktion av nya digitala lösningar i en organisation kommer med nya krav på 

administrativt arbete. Detta är en aspekt som offentliga organisationer är dåliga på att 

räkna in i arbetet med att digitalisera sina verksamheter. Resultatet av det är anställda som 

successivt får växa in i helt nya administrativa roller i takt med att bördan av digitala 

system ökar. Hur kan offentliga verksamheter bli bättre på att förutse effekten av nya 

digitala lösningar i verksamheten? Och i takt med att de blir det, hur kommer det att 

förändra förutsättningarna för företag som Phoniro att sälja in sina lösningar till 

verksamheterna? Det är ett urval av de större frågor som väckts under arbetets gång och 

som kommer att behöva undersökas vidare framöver.  
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8. Appendix 

Appendix A. 
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Appendix B. Intervjuguide 

OM de ger förslag på lösningar: Varför skulle det vara bra? Vilket problem skulle det 

lösa? Be deltagare beskriva senaste gången de upplevde det problemet, så det ev. kan 

beskrivas som ett scenario i uppsatsen. 

Tema Frågor 

Inledning 

 

Introducera mig själv och arbetet: 

• Jag läser sista året på kogvet och skriver min 

kandidatuppsats på uppdrag av Phoniro.  

Syfte med intervju: 

• I enkäten undersökte jag vilka uppgifter som var 

vanligast och som upplevs problematiska. Nu vill jag 

veta mer om varför. Varför görs vissa uppgifter ofta, 

varför uppstår problem? 

• Fokus ligger på digital nyckelhantering 

Medgivande: 

• Skicka/läs upp medgivande och be om muntligt 

medgivande.  

Motiv för deltagande: 

• Vad motiverade dig att fylla i enkäten?  

o Hade du några särskilda förhoppningar? 

 

 

 

 

 

Roll & 

Organisation 

Berätta om dig själv: 

• Var snäll och berätta lite om dig själv: 

o Din yrkesroll (huvudsakliga uppgifter) 

o Din erfarenhet, utbildning och bakgrund 

 

 

 

 

 

 

Beskriv din organisation: 

• Kan du beskriva den hemtjänstorganisation du arbetar 

i? 
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o Enheter, chefer, anställda 

o Hur passar din roll in i verksamheten? Vilken 

funktion fyller du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt arbete: 

• När upplever du att en arbetsdag har gått bra? 

 

 

 

 

• Vilka är de största problemen/hindren i ditt arbete? 

 

 

 

 

 

• Vad är oftast anledningen till att du går in i Phoniro 

Care?  

o T.ex. någon har bett dig,  

o du behöver följa upp något,  

o du behöver göra något som kommit in eller 

hänt 

o du behöver göra något som är datumstyrt 
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• Hur mycket är planerade uppgifter/rutinuppgifter? 

Hur mycket är oväntade/oplanerade saker som ”dyker 

upp”? 

 

 

 

 

 

 

 

• Vad har du för rutiner i Phoniro Care? Dagligen? 

Veckovis? Vad tycker du om att behöva ha dessa 

rutiner? Är det tid du uppskattar eller bara uppgifter 

som du helst slapp göra? 

 

 

 

 

 

o Finns det information du måste leta efter 

regelbundet? Måste komma ihåg att leta efter? 

Vad blir konsekvenserna om du glömmer bort 

det? 

 

 

 

 

• Hur ofta upplever du att du kan hålla dig till din 

planering för dagen? Hur upplever du det om du inte 

hinner göra allt som du hade planerat för dagen? 

 

 

 

 

 

 

• Hur upplever du det när det dyker upp 

uppgifter/information/situationer oväntat? Stressar 

det dig eller tycker du om att hantera saker direkt när 

de kommer till dig? 
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• Hur många andra system arbetar du i? Vad sköter du 

i de systemen? 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativ 

fördelning 

• Hur många i er organisation har administrativa 

rättigheter i Phoniro Care? 

 

 

 

 

 

 

 

• Hur samarbetar ni? 

 

 

 

 

 

 

 

• Vilken kommunikation fungerar bra i er 

organisation/verksamhet? Vilken kommunikation 

fungerar mindre bra? 
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Personalflöden 

• Hur ser omsättningen ut på fast personal respektive 

vikarier? 

 

 

 

o Hur påverkar det ditt administrativa arbete?  

 

 

 

 

 

 

• Vad behöver du göra när en ny personal ska in i 

verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hur hanterar ni tidsstyrning för vikarier – har de 

tillsvidare eller slutdatum? 
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Brukarflöden 

 

 

 

 

 

• Hur ser processen ut från att en brukare kommer in i 

systemet tills att det sitter ett lås på dörren? 

 

 

 

 

o Vilka är inblandade? 

 

 

 

 

o Vilka uppgifter om brukaren anser de är 

nödvändiga? 

 

 

 

 

 

• Vad behöver du göra när en ny brukare kommer in i 

organisationen? 

 

 

 

 

 

 

• Hur skulle du säga att omsättningen av brukare ser ut? 

Hur ofta får ni in nya brukare/avslutar beställning för 

befintliga brukare? 
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Administration 

av platser 

• Hur gör du/ni för att hålla koll på var ni har platslås? 

 

 

 

 

 

 

• Hur mycket använder ni platslås? Hur tycker du det 

fungerar? 

 

 

 

 

Batterinivåer 

och -byten 

• Hur ser rutinerna ut för batteribyten? 

 

 

 

 

 

o Hur håller ni koll på batterinivåer? 

 

 

 

o Vem byter hos brukare som endast har larm? 

 

 

 

 

• Om du är delaktig i rutinen, kan du berätta om senaste 

gången det skedde? 
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Åsikter om 

Phoniro Care 

• Vad tycker det är det bästa med Phoniro Care? 

 

 

 

 

 

 

• Vilket är ditt största problem med Phoniro Care? 

 

 

 

 

 

 

Avslutande 

frågor 

• Om du hade ett magiskt verktyg i Phoniro Care, vad 

skulle det hjälpa dig att åstadkomma? 

o Varför? 

 

 

 

 

 

• Vi leker med tanken att du och Phoniro Care kunde 

prata med varandra som kollegor. Vad skulle ni säga 

till varandra? 

o När skulle du kontakta Phoniro Care? 

 

 

 

 

o När skulle du vilja att Phoniro Care 

kontaktade dig? Hur skulle du vilja att Phoniro 

Care meddelade viktig information? 

o Nya personer i systemet? 

o Platslås på brukares adress? 

o Annat? 
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• Är det något du känner att jag har glömt fråga om? 

Något mer som du vill dela med dig av? 
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Appendix C. Beskrivning av enkät. 

Den här enkätstudien är en del av mitt examensarbete vid Linköpings Universitet. 

Examensarbetet görs tillsammans med Phoniro och undersöker hur en ny design av 

Phoniro Care kan underlätta arbetet för administratörer, med fokus på digital 

nyckelhantering.  

Enkätstudien genomförs för att identifiera så kallade ”pain points” – delar av systemet 

som bör förbättras. För att finna dessa ”pain points” undersöker jag med enkäten hur ofta 

olika uppgifter utförs, och hur du som användare av Phoniro Care upplever 

användbarheten.  

Enkäten innehåller ett antal flervalsfrågor uppdelade i 20 delar och tar ungefär 15 minuter 

att genomföra.  

Enkätsvaren kommer att analyseras tillsammans för att försöka finna gemensamma ”pain 

points” för användare på gruppnivå. Samtliga enkätsvar och annan insamlad information 

kommer att raderas efter slutförd analys. Analysresultat kommer att publiceras i 

rapporten, och eventuell information om enkätdeltagare och organisationer kommer att 

anonymiseras i alla publikationer.  

Deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande. Vid 

återkallande av medgivande raderas samtliga uppgifter och svar som du har lämnat i 

studien omedelbart. Detta görs till följande mejladress, dit du också kan höra av dig med 

frågor, synpunkter och klagomål:  jonhe804@student.liu.se    

Genom att godkänna villkoren ger du mig rättighet att spara enkätsvar och eventuella 

personuppgifter du lämnar ifrån dig så som beskrivits ovan. 

Tack för att du hjälper till att förbättra Phoniro Care! 

Jonas Herkevall 
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Appendix D. Instruktioner enkät. 

Du kommer nu att få svara på ett antal flervalsfrågor gällande hur ofta du utför olika 

uppgifter i Phoniro Care och din upplevelse av användbarheten när du utför uppgifterna. 

Inga svar är fel eller dåliga, det är DIN upplevelse som är intressant. Försök svara med de 

tidsintervall som ligger närmast verkligheten. Var så ärlig som möjligt gällande 

användbarheten, och försök utgå från definitionen nedan i dina svar. 

Användbarhet definieras som: "Den grad i vilken specifika användare kan använda en 

produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang." 

Användbarheten är alltså bra om: 

   - Det är lätt att förstå hur du ska utföra en uppgift 

   - Det är lätt att utföra uppgiften när du förstått hur du ska göra 

   - Det går relativt snabbt att utföra uppgiften 

   - Det uppstår sällan eller aldrig problem som hindrar utförande av uppgiften 

Användbarheten är dålig om: 

   - Det är svårt att förstå hur en uppgift ska utföras 

   - Det är krångligt och tar lång tid att utföra uppgiften 

   - Det uppstår ofta problem som du inte kan lösa på egen hand 
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Appendix E. Användningsfall. 

Användningsfall 

Skapa ny brukare 

Lägga till kompletterande information om brukare 

Avsluta beställningen för brukare 

Gallra bland brukare 

Skapa ny personal 

Lägga till kompletterande information om personal 

Tilldela/redigera roller för personal 

Inaktivera en personal 

Gallra bland personal 

Markera lösenordsbyte för personal vid nästa inloggning 

Byta lösenord för en personals användarkonto 

Låsa upp en personals låsta användarkonto 

Koppla lås till brukare 

Ta bort en brukare från ett lås 

Inaktivera ett lås 

Registrera batteribyte för ett lås 

Lägga till ny platskategori 

Ändra låstyp på ett lås 

Koppla lås till en plats 

Lägga till en ny plats 

Ändra platskategori för en plats 

Koppla en plats till en brukare 

Lägga till nyckelgömma 

Koppla nyckelgömma till brukare 

Lägga till medicinskåp 

Koppla medicinskåp till brukare 

 


