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Abstrakt 

Denna studie ämnade att undersöka behovet av kameratillsyn kopplat till larm på särskilda 

boenden samt leverera ett designunderlag för en sådan funktion. Befolkningen i Sverige blir allt 

äldre, år 2050 beräknas en fjärdedel vara över 65 år gamla (Ekholm, 2010). Den ökande andelen 

äldre leder en ökad kostnad för äldreomsorgen. Alla sätt att effektivisera och underlätta arbetet 

för personalen är därför värda att utforska. Ett sätt att effektivisera arbetet inom äldreomsorgen 

är med hjälp av välfärdsteknologi (Socialstyrelsen, 2018). Studien gjordes på uppdrag av 

Phoniro som arbetar med tekniska lösningar för äldrevården. Med hjälp av en kontextuell 

undersökning och intervjuer ämnade denna studie att undersöka behovet för kameratillsyn i det 

dagliga arbetet för personalen på särskilda boenden. Resultatet visade att det finns tillfällen då 

kameratillsyn hade kunnat förbättra både personalens arbetssituation och brukarnas 

boendesituation. Uppföljande intervjuer gjordes med målet att skapa ett designunderlag för en 

implementation av en kameratillsynsfunktion i en applikation som används idag. Resultatet 

ligger till grund för en kravspecifikation vilken beskriver vad en kameratillsynsfunktion skulle 

kunna medföra, vilka krav denna funktion bör uppfylla samt hur den kan utformas. 
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1 INTRODUKTION 

Äldrevården i Sverige står inför en stor utmaning. I och med att allmänhälsan förbättras lever 

befolkningen allt längre. Idag är 17% av befolkningen över 65 år, den siffran beräknas öka till 

25% år 2050 (Ekholm, 2010). Kostnaderna för äldreomsorgen beräknas öka med cirka 1,8 

miljarder kronor per år fram till 2050. I och med detta kommer andelen pengar som går till 

äldreomsorg av Sveriges bruttonationalprodukt att öka. Pengar som idag gör nytta någon 

annanstans. Alla möjligheter till att effektivisera arbetet och på så vis maximera de resurser som 

finns är därför värda att utforska. Sådana förändringar bör emellertid inte bara leda en mer 

effektiv användning av resurser, utan även en ökad livskvalitet för de äldre som får vård och 

omsorg. Ett sätt att effektivisera arbetet på inom äldreomsorgen är med hjälp av teknik. 

Socialstyrelsen (2018) skriver att välfärdsteknologi är ett samlingsbegrepp för teknik inom vård 

och omsorg vars mål är att öka aktivitet, delaktighet, självständighet eller trygghet för äldre och 

personer med funktionsnedsättning. 

I denna studie utforskas ett alternativ inom välfärdsteknik som kallas för e-tillsyn. E-tillsyn 

innebär att personal inom äldreomsorgen inte behöver göra fysiska besök hos brukare utan kan 

titta till dem genom en kamera. E-tillsyn används idag i ordinärt boende för att utföra tillsyner 

under natten. Det finns flera fördelar med tjänsten i ordinärt boende, det sparar både 

ekonomiska resurser och på miljön (Phoniro, 2017). Dessutom har brukare uttryckt positiva ord 

om ökad trygghet samt minskade störningsmoment. Denna studie ämnar att undersöka hur e-

tillsyn kopplat till larm kan implementeras på särskilda boenden. Ett särskilt boende eller 

äldreboende är ett boende som är till för äldre där personal alltid finns tillgänglig för att hjälpa 

till i brukarnas vardag. Behovsbilden för e-tillsyn bör därför se annorlunda ut på särskilda 

boenden jämfört med hur den ser ut för personalen inom hemtjänsten som arbetar med brukare 

som fortfarande bor i ordinärt boende. 
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2  BAKGRUND 

Studien gjordes på uppdrag av Phoniro. Phoniro arbetar med tekniska lösningar för hemtjänst 

och äldrevården. Studien fokuserar på särskilda boenden som använder sig av Phoniros 

produkter idag. Phoniro har tagit fram ett larmsystem för särskilda boenden, Phoniro 6000, i 

vilket personalen använder en smartphoneapplikation för att hantera larm från brukare. 

Systemet använder sig av både passiva och aktiva larm för att varna om något inte står rätt till 

hos en brukare. Det finns ett antal olika passiva larm som använder sig av sensorer på olika vis 

för att till exempel larma när en brukare har lämnat sängen nattetid eller öppnat en speciell dörr. 

Aktiva larm, så kallade trygghetslarm, har brukarna på sig hela tiden. Om de av någon anledning 

känner sig otrygga kan de trycka på en knapp för att larma personalen. När ett larm kommer in 

kan personalen se det i applikationen. På så vis vet de vem som har larmat. I appen kan 

personalen även godta larmen, genom att göra det tar de på sig ansvaret för att ta hand om 

larmet, när detta är gjort försvinner larmet från kollegornas applikationer. 

Inom hemtjänsten erbjuder Phoniro idag ett system där man kan göra tillsyn via en kamera 

istället för att fysiskt besöka en brukare. Systemet kallas för e-tillsyn. Inom hemtjänsten utförs 

varje natt planerade tillsyner hos brukare. Under dessa tillsyner tittar personalen till så att 

brukaren mår bra. Tidigare har alla dessa tillsyner skett genom fysiska besök av personalen. 

Men tack vare e-tillsynstjänsten kan personalen titta till de brukare som vill på distans istället. 

Detta sparar både tid och resurser inom äldreomsorgen samt på miljön i och med minskade 

transporter för personalen. Phoniro vill nu undersöka möjligheten att implementera liknande 

tjänst för personalen på särskilda boenden. För att göra det vill de undersöka hur stort behovet 

är att utföra e-tillsyn kopplat till larm på särskilda boenden. Man vill även ta reda på vad det 

finns för krav vid utformningen av ett sådant system. 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Phoniro undersöker just nu möjligheten att implementera kameror för tillsyner i den dagliga 

verksamheten på särskilda boenden. Syftet med detta arbete är att kartlägga hur arbetsgången 

för personalen på särskilda boenden ser ut idag. Målet är att utveckla gränssnittdesign för ett 

system med både larm och e-tillsyn integrerat. Baserat på detta ska det sedan sammanställas 

och kartläggas behov för vad systemet bör innehålla och hur det innehållet bör utformas. Med 

detta som grund har studien följande frågeställningar: 
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Hur ser arbetet med larm ut idag för personal på särskilda boenden? 

Skulle e-tillsyn fylla ett behov för personalen i samband med larm? Hur skulle det i så fall 

påverka arbetssituationen för personalen och boendesituationen för brukarna? 

Vad finns det för krav och behov i designen för en e-tillsynsfunktion? 

2.2 Avgängningar 

Arbetet kommer begränsa sig till att fokusera på hur e-tillsyn kan integreras i den dagliga 

verksamheten på särskilda boenden. Arbetet kommer endast fokusera på hur e-tillsyn bör 

designas kopplat till inkommande larm. Projektet ämnar leda fram till skisser på ett gränssnitt. 

Det kommer inte ske någon implementering av skisserna. 
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3 TEORI 

3.1 Etik och vård 

Joshi (2014) lyfter fram att välfärdsteknologi ofta kommer med etiska frågeställningar som 

måste besvaras. I och med att sensorer, kameror eller annan teknik installeras i brukares hem 

får personal tillgång till kunskap om brukares beteende i sina egna hem. Vilket leder till en 

balansgång mellan brukares integritet och säkerhet (Joshi, 2014). Ökad välfärdsteknologi leder 

i bästa fall till en ökad säkerhet men med det kommer även minskad integritet. En studie på 

äldre i Norge fann dock att integritet inte var ett stort bekymmer i anammandet av ny teknik för 

äldre personer (Joshi, 2014). Istället var trygghet och förtroende de ledande frågorna som 

avgjorde huruvida den nya teknologi togs emot väl. När det kom till kameraövervakning ansåg 

de flesta äldre att det största problemet inte var att bli övervakad utan snarare vem som 

övervakade. Dessutom visade det sig att nästan alla deltagare i studien kände sig tryggare när 

de förstod tekniken och hade vant sig vid den. Frennert, Forsberg, & Östlund (2013) lyfter fram 

vikten att tekniken ska vara individcentrerad. För att brukare ska se någon nytta med tekniken 

bör användandet av den anpassas efter deras behov.  

Mänsklig kontakt är en viktig del av hälsan. Minskad social interaktion kan ha negativa 

effekter på äldres välmående (Sharkey & Sharkey, 2012). Det kan leda till både ökad stress 

och försämring av kognitiva funktioner. All välfärdsteknologi som kan leda till minskad 

interaktion mellan personal och brukare kommer därför med etisk problematik. Routasalo & 

Isola (1998) påpekar att taktil beröring inom äldreomsorg ger brukarna trygghet och tröst att 

det kan förmedla kärlek, sympati och att man lyssnar. Beröring kan även fungera som ett 

kommunikationssätt för individer som har problem att kommunicera verbalt. Social 

interaktion är därför en viktig del av vården, dels för att det leder till att de äldre känner sig 

uppskattade men också för att det fungerar som ett sätt att kommunicera mellan brukare och 

vårdare (Routasalo & Isola, 1998; Sharkey & Sharkey, 2012). 

3.2 Mottagande av ny teknik 

Venkatesh & Davis (2000) skriver att användares benägenhet att använda nya produkter 

påverkas av framför allt två faktorer, den uppskattade nyttan av en produkt och hur lätt 

produkten är att använda. Den uppskattade nyttan definieras av till vilken utsträckning en 

person tror att en produkt kommer att underlätta en uppgift. Medan produktens användbarhet 
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definieras av hur mycket ansträngning det kommer krävas att använda produkten. För att 

användare ska vilja anamma ny teknik krävs därför att maximera den uppskattade nyttan med 

hjälp av funktioner som användaren upplever som användbara. Man bör dessutom paketera 

dessa i en design som användaren tycker är lättanvänd. För att göra det krävs det att man 

designar efter användaren (Holtzblatt & Beyer, 2017). 

3.3 Användarcentrerad design 

För att säkerställa att en produkt kommer vara användbar för den slutgiltiga användaren bör en 

designprocess vara användarcentrerad (Holtzblatt & Beyer, 2017). Med användarcentrerad 

design menas att en produkt utformas med den slutgiltiga användaren i fokus. Genom att 

designa efter slutanvändarens krav och behov ökar chansen för att produkten kommer vara 

användbar och användas (Arvola, 2014). För att skapa en design som är användarvänlig krävs 

det att man känner sina användare. Varje beslut som tas i en designprocess påverkar hur 

produkten kommer att användas. Varje funktion som adderas förändrar potentiellt inte bara hur 

arbetet utförs av personalen utan även användbarheten av appen (Holtzblatt & Beyer, 2017). 

När man designar en produkt är det därför viktigt att ha en god förståelse för användarna och 

sammanhanget i vilken den kommer att användas. Bland annat för att förstå hur applikationen 

kommer användas men också för att förstå  vilka kognitiva påfrestningar situationen innebär 

(Chan, 2008). Alla människor föds med olika kognitiva förutsättningar. Men människors 

kognitiva förmågor påverkas också av miljön de befinner sig i (Sternberg, Sternberg, & Mio, 

2012). Människors hanterande av tjänster, program och  applikationer påverkas bland annat av 

våra kognitiva förmågor (Chan, 2008). Stress kan vara ett exempel på hur en situation påverkar 

våra kognitiva förmågor. Stress kan påverka både arbetsminnet och uppmärksamheten negativt 

(Luethi, Meier, & Sandi, 2008). Båda dessa processer används i vardagen bland annat vid 

planering och problemlösning (Sternberg, Sternberg, & Mio, 2012). I utformningen av designen 

av en applikation bör man därför ha med situationen och vad den ställer för krav på användarens 

kognitiva resurser i beräkningen (Chan, 2008).  

Enligt Arvola (2014) är användarcentrerad design en iterativ process som förlitar sig på 

kompetens från flera håll. Genom ha perspektiv från olika intressenter och användare skapas en 

helomfattande förståelse för produktens sammanhang. Holtzblatt och Beyer (2017) menar att 

för att skapa en god användarupplevelse krävs det att den som designer har god förståelse för 

hur produkten kommer att användas. Det räcker inte bara med att veta vad målet med 

användandet är utan förståelse för bakomliggande motiv hos användaren och hur produkten 
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samspelar med omgivningen den kommer att användas i. Att skapa sig en god förståelse för 

produktens slutgiltiga mål och sammanhang kräver att man lär känna användarnas behovs- och 

kravbild. För att göra det räcker det inte att gå ut och fråga användarna vad de vill ha eller 

behöver (Arvola, 2014). Som användare vet man sällan varken vad man vill ha eller behöver 

än mindre vad det finns för möjligheter och begränsningar för att fylla dessa behov. Det är lätt 

att man som användare snöar in på en lösning som man tror kan reda ut alla ens problem trots 

att det inte alls är vad som egentligen behövs. För att skapa en användarcentrerad design måste 

man som designer därför ge sig ut och lära känna användarna i deras naturlig miljö (Holtzblatt 

& Beyer, 2017). 

3.4 Designprocessen 

Arvola (2014) delar in designprocessen i tre faser, konceptfas, bearbetningsfas och 

detaljeringsfas, beskrivningen nedan bygger på hans. I början av ett designprojekt vet man 

aldrig vad slutresultatet kommer bli, det är en väldigt stor spridning på potentiella lösningar. Ju 

närmare slutet man kommer desto mer begränsar man lösningsalternativen och närmar sig ett 

alternativ som bygger på behov och krav från kunder och andra intressenter. Konceptfasen 

består inledningsvis av att skapa sig en förstående för vilka som kommer använda produkten 

och i vilket sammanhang. Detta görs oftast med hjälp av kvalitativa datainsamlingsmetoder, 

som observation och intervju. Datan analyseras sedan och leder fram till potentiella lösningar. 

I konceptfasen produceras en stor mängd potentiella lösningar, de allra flesta av vilka kommer 

att skrotas. Det är en naturlig del av processen och man bör inte förkasta några idéer i denna 

fas, man vet aldrig vad som kan komma att visa sig vara ett bra alternativ senare. När man har 

producerat ett antal olika lösningar måste dessa diskuteras med intressenter för att avgöra vilka 

alternativ som är bra.  

När man har bestämt vilken riktning projektet ska ta kommer man in i bearbetningsfasen. Här 

börjar skissningsarbetet för designern. Genom att skissa på lösningar arbetas grova förslag fram. 

I den här fasen försvinner vissa alternativ medan andra kombineras till en större lösning. I den 

här fasen bestäms vad som ska göras i detalj. 

I detaljeringsfasen bestäms sedan en detaljerad bild för hur lösningen ska se ut och fungera. Här 

produceras någon form av detaljspecifikation för vad produkten ska innehålla. Här produceras 

även prototyper för att skapa en fysisk representation av produkten som även kan användas för 

användartester. Den slutgiltiga designen av produkten kan komma att förändras även efter 
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denna fas. I implementeringsprocessen dyker det ofta upp oförutsedda omständigheter som gör 

att den slutliga designen skiljer sig från vad som bestämts i detaljeringsfasen. 
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4 METOD 

För att få en djupgående detaljförståelse för denna domän tog den här studie en kvalitativ ansats. 

Anledningen till att utföra en kvalitativ studie och inte en kvantitativ grundar sig i att målet med 

studien är att skapa en helhetsbeskrivning av arbetssättet på särskilda boenden idag och hur e-

tillsyn skulle kunna att påverka detta. Något som kvalitativa metoder erbjuder på ett annat sätt 

än kvantitativa som renderar större mängder ytliga data om ett specifikt fenomen (Arvola, 2014; 

Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2012). Datainsamlingen var uppdelad i tre olika faser. Fas 1 

bestod av en kontextuell undersökning på ett särskilt boende samt tre intervjuer med personal 

inom äldreomsorgen. För att få en övergripande bild av hur arbetet ser ut för personalen gjordes 

till att börja med en kontextuell undersökning. Intervjuerna i fas 1 ämnade sedan att skapa 

ytterligare förståelse för arbetet på särskilda boenden samt undersöka likheter och skillnader 

mellan olika boenden och kommuner. Dessa två metoder valdes Baserat på datan i fas 1 

skapades skisser på hur en eventuell lösning för e-tillsyn skulle kunna se ut i den nuvarande 

larmapplikationen.  

Fas 2 bestod av uppföljande intervjuer med personal från två av boendena ifrån fas 1. 

Intervjuerna fokuserade på frågor som hade dykt upp under analysen av datan som samlats in i 

den föregående fasen. I detta steg presenterades även de skisser som togs fram efter fas 1 vilka 

fungerade för att få återkoppling om möjliga funktioner kopplade till e-tillsyn. Efter 

intervjuerna reviderades skisserna inför de slutgiltiga intervjuerna. 

I fas 3 gjordes ytterligare en omgång intervjuer med uppföljande frågor som dykt upp efter 

analys av datan från de föregående faserna. Under dessa intervjuer presenterades även mer 

färdigställda skisser för deltagarna som fick möjlighet att uttrycka vad de trodde om 

användargränssnittet. 

Mellan varje fas analyserades resultatet från datainsamlingen med hjälp av tematisk analys. 

Analysen ledde fram till intervjufrågorna i nästkommande fas samt till skisser som användes 

som grund i intervjuerna. Nedan presenteras först metodvalen i studien och sedan faserna mer 

ingående med förklaringar om deltagare, tillvägagångssätt och resultat. De teman som har 

identifierats under den tematiska analysen presenteras inom olika områden och markeras med 

fetare text. 
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4.1 Metodval 

4.1.1 Kontextuell undersökning 

Datainsamlingen började med en kontextuell undersökning. Kontextuell undersökning är en typ 

av deltagande observation där observatören tar rollen som lärling för att få en bättre förståelse 

för aktiviteten som observeras (Arvola, 2014). Som namnet antyder sker undersökningen i den 

kontext som aktiviteten naturligt förekommer, i detta fall under ett vanligt arbetspass på ett 

särskilt boende. Kontextuell undersökning är enligt Blandford (2013) en vanlig metod att 

använda i början av en designprocess då det ger en detaljinsikt i en situation. Efter att personer 

utfört ett arbete länge tenderar de att glömma bort steg och nyanser som de anser som självklara 

i sina förklaringar av en process. Kontextuell undersökning ger en bra grund för förståelsen av 

en situation och kan underlätta senare i datainsamlingen genom att förtydliga de delar som 

deltagarna tar för givet. Kontextuell undersökning utgör därmed ett bra komplement till 

intervjuer (Arvola, 2014; Blandford, 2013). Metoden är inte strikt etnografisk utan möjliggör 

för diskussion om intervjuobjektets motivation och handlingar tillsammans med intervjuaren. 

Metoden kan därför ses som en blandning av intervju och observation (Holtzblatt & Beyer, 

2017). 

4.1.2 Intervjuer 

För en mer ingående förståelse för arbetssättet på särskilda boenden genomfördes intervjuer. 

Intervjuer är en bra metod för att få förståelse för personliga uppfattningar och erfarenheter 

(Blandford, 2013). Intervjuer är en bra metod för att få en uppfattning om personers känslor, 

upplevelser och erfarenheter. Tack vare att man kan ställa samma frågor till olika personer 

synliggörs därför likheter och skillnader (Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2012). Intervjuer 

användes därför för att skapa en heltäckande bilda av arbetssättet och jämföra det mellan 

särskilda boenden i olika kommuner. Intervjuer är en bra metod för att få djupgående förståelse 

för ett nytt ämne (Brinkmann, 2014). 

Samtliga intervjuer följde en semistrukturerad metod. Intervjuguider togs fram inför varje 

intervju i enlighet med Blandforts (2013) beskrivning, som framhäver vikten av noggranna 

förberedelser innan intervjun. För fas 2 och 3 baserades stor del av intervjufrågorna på den 

tidigare datainsamlingen. Intervjuguiden in de ämnen som på förhand ansågs mest intressanta. 

Inom varje ämne togs huvudfrågor fram som agerade som stöd för intervjuaren.  



10 

 

Frågorna som ställdes formulerades för att vara så öppna som möjligt för att tillåta deltagarna 

att återge sin världsbild och inte leda deras svar (Brinkmann, 2014). Brinkmann (2014) 

framhäver vikten av att kunna anpassa intervjun efter det som anses intressant. Under 

intervjuerna ställdes därför uppföljningsfrågor som frångick intervjuguiden. Detta är ett 

effektivt sätt att plocka upp ämnen som man på förhand inte tänkt på eller av andra anledningar 

inte fanns med i intervjuguiden (Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2012). Intervjuerna avslutades 

med att deltagarna fick möjlighet att addera viktig information de tyckte hade missats. 

4.1.3 Transkription 

Genom att transkribera de ljudfiler som upptagits under intervjuerna underlättas arbetet med en 

tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Slutprodukten, det vill säga transkriptionen ger en 

bättre översikt över datan och det blir lättare att klippa, klistra och understryka och på andra 

sätt hantera datan analysprocessen. Braun och Clarke (2006) skriver vidare att 

transkriptionsprocessen i sig är en viktig del i analysen. Transkribering är ett bra sätt att bekanta 

sig med datan och bör inte ses som en mekanisk process för att förändra verbal information till 

text. I stället bör det ses om en tolkande process som erbjuder möjligheten att få en förståelse 

för den övergripande strukturen och innebörden i en datasamling.  

Precis som med tematisk analys finns det mer än ett sätt att genomföra en transkription. Hur 

den görs beror på vad som är målet med den efterföljande analysen. Tematisk analys kräver 

vanligen inte en lika detaljerad transkription som många andra analysmetoder. Braun och 

Clarke (2006) skriver att en transkription för tematisk analys kräver att en noggrann genomgång 

av datan. Det viktigaste är att den intressanta informationen blir återgiven på ett sätt som 

reflekterar orginaldatan och att slutprodukten är praktisk passande för den efterföljande 

analysens syfte och mål. Baserat på denna information genomfördes selektiv transkribering 

(Blandford, 2013) orginaldata. I selektiv transkribering transkriberas endast de delar som är 

kopplade till studiens frågeställning. 

4.1.4 Tematisk analys 

Tematisk analys är en av de vanligaste analysmetoderna inom kvalitativ forskning. Tematisk 

analys går enligt Blandfort (2013) ut på att hitta och utforska teman inom ett visst ämne som är 

relevant för en specifik frågeställning. Teman kan vara problem, möjligheter, fenomen eller 

andra mönster som kan iakttas i en naturlig situation. Det finns många olika beskrivningar av 

tematisk analys och det är en analysmetod som på senare år har blivit allt vanligare (Ryan & 

Bernard, 2003). Ryan och Bernard (2003) skriver att det genom åren har funnits många olika 
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ord för att beskriva teman men att alla syftar på ungefär samma sak. Man kan säga att man har 

identifierat ett tema menar de, om man kan svara på frågan ” What is this expression an example 

of?” (Ryan & Bernard, 2003: sid. 87) . De fortsätter med att skriva att teman kan uttrycka sig i 

många olika former, vissa är breda och generaliserbar medan andra är mer specifika och kan 

svara på ja och nej frågor. 

Analysen följde Braun och Clarkes (2006) förklaring av processen som bygger på sex faser:  

1. Bekanta sig med datan. Det första som gjordes i analysen var att bekanta sig med datan 

samt anteckna idéer. Eftersom författaren till denna studie även hade samlat in datan 

bestod den här fasen framförallt av transkription och samtidig idégenerering. 

2. Generera initiala koder. Efter att ha gått igenom datan flera gånger är det dags att hitta 

initiala koder. Koder är information som man uppfattar som intressant av någon 

anledning. I denna fas strukturerades datan upp genom att understryka och anteckna allt 

som potentiellt var intressant. 

3. Sök efter teman. När all text hade kodats och alla koder har listats började letande efter 

teman. Genom att dela in koderna i potentiella teman får man en bredare överblick över 

genomgående ämnen. I detta steg förkastades ingen information utan allt fördelades så 

bra i olika teman. Den information som inte passade in under ett specifikt tema lades i 

en egen oklassificerat kategori. Detta steg resulterade i potentiella teman. 

4. Granskning av teman. I detta stef gjordes en granskning av temana som genererades i 

det föregående. Det avgjordes vilka teman som faktiskt hade tillräckligt mycket 

bakomliggande substans för att accepteras. Vissa ströks helt, andra slogs ihop och några 

kom att delas upp i flera. 

5. Definiera och namnge teman. Efter datan har delats in i teman definierades vad som 

ansågs intressant och varför. I det här steget gicks varje tema igenom grundligt och en 

detaljerad analys genomfördes om vad informationen varje tema berättar om sig själv 

och hur detta passade in i ett större sammanhang tillsammans med de övriga temana. 

Braun och Clark skriver att man efter denna fas tydligt bör kunna förklara vad varje 

tema är och inte är med ett par meningar. 

6. Producera rapporten. I denna fas strukturerades temana upp för första gången i 

skriftlig form. Det är viktigt att resultatet är koncist, sammanhängande och intressant. 

Målet är att på ett övertygande sätt förmedla de slutsatserna man har dragit och förklara 

hur man nåt dem, samt hur de relaterar till studiens frågeställning. 
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4.2 Fas 1 

4.2.1 Kontextuell undersökning 

4.2.1.1 Deltagare 

Deltagarna under den kontextuella undersökningen var personal som arbetar med äldrevård i 

en liten kommun i Sverige. Den ena personen arbetade som undersköterska (hädanefter 

undersköterska 1) på det särskilda boende som observationen hölls. Personen använde sig av 

applikationen Phoniro 6000 i sitt dagliga arbete, tack vare detta har hon detaljkunskap om hur 

det vardagliga arbetet med larm och applikationen går till. Den andra personen arbetade som 

ansvarig för äldreomsorg inom kommunen (hädanefter kommunresurs 1), vilket innebär att hon 

arbetar med personal från flera olika boenden. I och med detta har hon en mer övergripande 

förståelse för hur appen fungerar i ett större perspektiv. Hon har därför ett annat perspektiv på 

vad som fungerar bra respektive dåligt i den vardagliga verksamheten. De två deltagarnas olika 

erfarenheter i sitt arbete gjorde att den kontextuella undersökningen gav en djupgående 

förståelse för det typiska arbetssättet med larm och applikationen både på detaljnivå och en mer 

övergripande nivå. 

4.2.1.2 Tillvägagångssätt 

Den kontextuella undersökningen hölls under en förmiddag på ett särskilt boende i en liten 

kommun i Sverige. Mötet med deltagarna började med att berätta vad som var syftet och målet 

med undersökningen och muntligt samtycke för deltagande gavs.  

Istället för en strikt regel- eller frågemall användes under undersökningen en relationsmodell 

där observatören tog rollen som en lärling (Holtzblatt & Beyer, 2017). Deltagarna i 

undersökningen blev ombedda att förklara arbetet som om de skulle lära upp en ny kollega. 

Observatören har samtidigt möjlighet att ställa frågor om de specifika situationer som 

uppkommer (Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2012). 

Under undersökningen ombads deltagarna sköta sitt arbete precis som vanligt. Observatören 

deltog inte i själva arbetet utan följde med bredvid och hade möjlighet att ställa frågor löpande. 

På grund av de etiska aspekterna gjordes varken ljud- eller videoinspelningen. Istället fördes 

anteckningar av de fenomen som ansågs intressanta. Vid de tillfällen då personalen använde sig 

av appen ombads de förklara vad de gjorde och varför. Detta är en variant av ett tänka-högt-

protokoll (Blandford, 2013), vilket används för att ge observatören bättre förståelse för 

resonemangen och motiven bakom de handlingar som utförs av deltagarna. Målet med detta var 



13 

 

att förstå hur appen används idag, vad det finns för styrkor och svagheter med 

användarupplevelsen och hur en e-tillsynsfunktion kan komma att påverka arbetet med appen. 

4.2.2 Grundläggande intervjuer 

4.2.2.1 Deltagare 

Totalt intervjuades fem personer, samtliga deltagare rekryterades av uppdragsgivaren Phoniro. 

De krav som ställdes i rekryteringsprocessen av deltagarna var att de skulle ha Phoniros 

larmsystem samt hade intresse av att undersöka möjligheterna för att kombinera larm med e-

tillsyn. Den första intervjun hölls med samma personer som deltog under den kontextuella 

undersökningen. En person arbetade som undersköterska (hädanefter undersköterska 1) och en 

person arbetade inom äldrevården i kommunen (hädanefter kommunresurs 1). Den andra 

intervjun gjordes tillsammans med en undersköterska (hädanefter undersköterska 2) och en 

person som arbetade med äldrevården i en liten kommun (hädanefter kommunresurs 2). Den 

tredje intervjun hölls över telefon tillsammans med en person som arbetade med äldrevården 

(hädanefter kommunresurs 3) i en liten kommun i Sverige. 

Av de som intervjuades arbetade två stycken som undersköterskor med full utbildning. 

Undersköterskorna hade en detaljkunskap om hur det dagliga arbetet med brukare och Phoniro 

6000-appen ser ut idag. Övriga tre deltagare arbetade inom kommunen med äldreomsorg. De 

hade därmed daglig kontakt med personal från flera boenden. Vilket gör att de hade en annan 

kunskap om hur den vardagliga verksamheten fungerar ur ett större perspektiv för flera boenden 

och anställda. Deltagarnas olika perspektiv hjälper till att skapa en större förståelse för arbetet 

både på detaljnivå och en mer heltäckande nivå. Samtliga deltagare hade stor erfarenhet av sina 

respektive arbeten. En stor majoritet av de som arbetar inom äldrevården är kvinnor (Glans, 

2017). Detta speglades i intervjudeltagarna då alla som intervjuades var kvinnor. 

Alla som deltog i studien gav sitt medgivande om att delta samt att intervjuerna spelades in. 

Vid telefonintervjuerna gavs muntligt medgivande och vid mötesintervjuerna gavs skriftligt 

medgivande. Innan intervjun påbörjades gavs en förklaring om hur det skulle gå till, syfte och 

mål med intervjun samt vad den insamlade datan skulle användas till. Deltagarna var 

underförstådda med de hade full anonymitet samt att de när som helst hade rätt att avsluta 

intervjun utan någon förklaring. 
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4.2.2.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som hade tagits fram i enlighet med blandforts (2013) 

beskrivning (se rubriken intervjuer). Frågorna baserades dels på den kontextuella 

undersökningen och dels på frågor som intervjuaren på förhand hade ansett intressanta för att 

besvara frågeställningen. Utifrån detta togs en intervjuguide (Se bilaga X) fram med frågor 

inom tre huvudämnen. De huvudämnen som täcktes in var hur arbetssättet för personalen ser 

ut idag, hur personalen agerarar vid larm och e-tillsyn. Målet var att få en grundläggande 

förståelse för hur arbetet ser ut och hur e-tillsyn kan inkorporeras i verksamheten. 

4.2.3 Resultat 

Målet med både den kontextuella undersökningen och intervjuerna i fas 1 var att få en bättre 

förståelse för hur arbetssättet ser ut idag. Datan från de båda metoderna analyserades därför 

tillsammans. Ett antal olika teman identifierades inom tre huvudområden som täcktes in under 

intervjuerna, dessa presenteras i tabell 1 och mer ingående i text därunder. 

Områden Teman 

Arbetssättet idag Skillnaden mellan arbetet dagtid och nattid 

Störst behov under natten 

Larm E-tillsyn skulle kunna underlätta prioriteringen 

Larmsystemet fungerar bra men leder till stress 

Larm i allmänna utrymmen 

Falsklarm 

Planerad e-tillsyn Planerade tillsyner 

Tabell 1: Huvudområden och teman under intervjuer i fas 1 

4.2.3.1 Arbetetsättet idag 

Arbetet på särskilda boenden är strukturerat och vanligen väldigt rutinstyrt. Det finns inte några 

större skillnader mellan hur arbetssättet ser ut mellan olika boenden i olika kommuner. Ett tema 

som dock dök upp under intervjuerna var skillnaden mellan arbetet på dagtid och nattid. 

Under natten är bemanningen på avdelningarna betydligt mindre och personalen har inte samma 

kontinuerliga kontakt med brukarna. Detta gör att arbetssätten ser väldigt olika ut. 
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”På boende A är det 5 avdelningar med 8 personal dag och kväll och sedan är det nattpersonal 

då, men då är de tre på natten i huset 4 på boende A men tre som är natt och så har vi en LSS-

natt så de är fyra sammanlagt på natten. Och på boende B är det 4 avdelningar och så är det 

8 personal på dagen och 2 på natten. Så där är det lite mindre bemannat men det är även lite 

färre boende.” 

- Kommunresurs 3 

Dagspersonalen börjar vanligtvis runt klockan sju på morgonen. Då har vissa brukare börjat 

vakna och personalen hjälper dem göra sig iordning för frukost. Frukosten äts tillsammans i de 

allmänna utrymmen på boendet. Under frukosten är personalen med och hjälper till. Efter 

frukosten går vissa brukare in på sina rum medan andra umgås i de allmänna utrymmen, under 

tiden städar personalen undan samt hjälper de boende som behöver någonting. På förmiddagen 

är det sedan fika och ofta någon aktivitet innan lunch. Under tiden så hjälper personalen till där 

det behövs. Vid lunchtid hjälper personalen brukarna att ta medicin och är med och hjälper till 

under lunchen. Tiden mellan lunch och middag spenderas ofta väldigt likt tiden mellan frukost 

och lunch. Efter middagen går många brukare in på sina rum och spenderar kvällen där. Under 

kvällstid har personalen inte lika mycket direktkontakt med brukarna. Det tenderar därför ofta 

att vara mer larm under kvällen än resten av dagen. 

På dagtid befinner sig brukarna ofta i de allmänna utrymmena tillsammans med personalen. I 

och med det samt att personalen är fler på dagen kan de ha en ständig kontakt med brukarna 

och stå till tjänst samt förebygga problem på ett annat sätt än på natten. 

”Under dagen är de ofta ute i köket eller så, så då har man ju bättre koll på dem. Vissa är på 

sina rum men man har ändå en kontakt med dem och bättre koll på dem.” 

- Undersköterska 2 

Detta gör att behovet för e-tillsyn på dagen inte är särskilt stort. Personalen tycker inte att det 

finns ett behov att kunna utföra en e-tillsyn i brukarnas rum under dagtid. Såhär svarar en 

kommunresurs på frågan om det finns något behov av kameratillsyn i brukarnas rum på dagen: 

”Nej jag tror inte det skulle användas så ofta.” 

- Kommunresurs 2 
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De vanligaste larmen under dagtid är trygghetslarm, men dessa känner personalen att de har 

möjligt att hantera bra. De larm som uppfattas mest akuta under dagtid är istället dörrlarm eller 

avvikelselarm. 

Arbetssättet på natten är väldigt annorlunda från det på dagen. Personalen som har jobbat dag 

lämnar över till de som ska arbeta på natten runt klockan 21. Då rapporterar de vad som har 

hänt under dagen, vilka som har tagit sina mediciner och om det är något speciellt 

nattpersonalen bör känna till. Brukarna går vanligtvis och lägger sig runt klockan 22.00. 

Därefter går nattpersonalen på planerade tillsyner, ungefär två gånger per brukare och natt. 

Under dessa tittar personalen till de brukare som vill bli omsedda eller behöver ta medicin under 

natten. Under natten svarar personalen dessutom på de larm som kommer in. De vanligaste 

larmen är trygghetslarm, rörelsesensorer och trampmattor, vid enstaka tillfällen går även larm 

som är kopplade till brukares lägenhetsdörrar. Eftersom personalstyrkan är betydligt mindre 

nattetid är det vanligt att personalen arbetar på flera avdelningar samtidigt. Ofta delas ansvaret 

upp mellan avdelningarna men det händer även att vissa arbetar på alla avdelningar på ett 

boende. Såhär svarar en kommunresurs på en fråga om personalen arbetar på flera avdelningar 

parallellt. 

”Ja precis det stämmer. Och det gör de ju på båda boendena , så de får självklart hjälpas åt, 

så är det ju” 

- Kommunresurs 3 

Arbetet på natten kan dock vara ombytligt, under vissa perioder kommer det in mycket larm 

medan andra perioder kan vara väldigt lugna. 

”…det kan ju va många som larmar ett visst klockslag. Det blir kanske mer larm olika perioder 

självklart… För sen kan det ju vara lugnt långa stunder då också.” 

- Kommunresurs 2 

Nattpersonalen arbetar ungefär fram till klockan sju på morgonen. Därefter lämnar de över till 

dagspersonalen igen. Det är vanligtvis som mest att göra på kvällen och morgonen, när brukarna 

precis har gått och lagt sig eller vaknat. 
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Ett genomgående tema för samtliga intervjuer var att personalen såg störst behov av e-tillsyn 

under natten. Det är både färre personal samt att personalen inte har lika mycket kontakt med 

brukarna under natten. 

”Det [e-tillsyn] skulle definitivt vara bäst på natten” 

- Undersköterska 2 

4.2.3.2 Larm 

Ett tema som dök upp under intervjuerna var att personalen ansåg att e-tillsyn skulle kunna 

underlätta prioriteringen av larm, framför allt under natten. På natten arbetar personalen på 

flera olika avdelningar. Detta gör att de får ansvar för många brukare samtidigt, ofta över stora 

ytor. Vanligtvis bor det cirka tio brukare på en avdelning och ett boende kan ha fem avdelningar. 

Nattetid arbetar ungefär tre personer på de fem avdelningarna. Totalt kan de tre i personalen 

potentiellt få in 50 olika larm samtidigt. Detta händer inte i praktiken men det är inte ovanligt 

att det kommer in flera larm samtidigt. 

”Ja absolut det händer ofta att flera larm kommer samtidigt” 

- Kommunresurs 3 

”…speciellt på morgonkröken, när de börjar vakna till och behöver gå på toa eller så, där 

mellan 5 och 7” 

- Kommunresurs 1 

När det kommer in flera larm samtidigt måste personalen prioritera vilka larm de ska hantera 

först. I dagsläget hanterar de oftast larmen i kronologisk ordning eller de larm som de befinner 

sig nära. Men tack vare att personalen lär känna brukarna kan de även göra en prioritering 

baserat på detta.  

”…idag tar de nog ofta larmen som de kommer” 

- Undersköterska 1 

”Sen kanske det inte går att förutsäga allt men många gånger när de har bott ett tag så lär man 

ju känna och är det klart de ju har lite koll på det absolut.” 

- Kommunresurs 3 
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De allra flesta larm inte akuta vilket gör att det inte är av yttersta vikt att hantera dem så snabbt 

så möjligt. Ofta kan brukarna vänta några minuter med att få hjälp. Och i de fall som personalen 

upplever att ett larm är akut prioriteras detta.  

”De känner ju brukarna så väl. Om det är ett larm från en brukare som har stor fallrisk så 

prioriterar de väl att gå på de larmen.” 

- Kommunresurs 3 

Ett tema som dök upp under intervjuerna var att personalen tycker att det nuvarande 

larmsystemet fungerar bra men ofta leder till stress. Deltagarna känner att prioritering av 

larm allt som oftast inte är några större problem men känner dock när det kommer flera larm 

samtidigt att det kan bli stressigt och påfrestande. Såhär svarar en kommunansvarig på frågan 

”Upplever personalen att det är ett stort problem med prioritering?: 

”Nej det är inget vi har fått kännedom om. Sen är det ju klart att det ibland kan vara en stor 

stress.” 

- Kommunresurs 3 

Det verkar alltså inte vara några större problem med prioriteringen idag. Men personal från flera 

olika boenden anser ändå att e-tillsyn hade kunnat underlätta arbetet eller på annat sätt bidragit 

till förbättrad arbetsmiljön. Och även fast prioriteringen inte anses vara ett stort problem idag 

trodde flera intervjuade att e-tillsyn skulle göra situationen ännu bättre.  

”Jag tror absolut det skulle vara en tillgång. Det skulle underlätta att veta vilka larm som ska 

prioriteras” 

- Undersköterska 1 

Ett annat tema som dök upp var larm i allmänna utrymmen. De mest akuta larmen under 

dagtid upplever personalen som larm vid korridorsutgångar och så kallade avvikelselarm. 

”På dagen skulle, är det väl dörrlarmen som är mest bråttom” 

- Undersköterska 1 

(Med dörrlarm menas ett larm vid korridorsutgången.) 
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Avvikelselarm går igång när en brukare går ut genom ytterdörren då meddelas personalen att 

personen har lämnat byggnaden. Larmen tilldelas specifika brukare som har en tendens att, 

medvetet eller omedvetet, lämna byggnaden, samt brukare som anses ha en högre risk att skada 

sig samband med avvikelser. Flera intervjuade är positiva till möjligheten att kunna utföra e-

tillsyner i samband med larm vid korridorsdörrar samt avvikelselarm. 

”Och speciellt om man står låst i en lägenhet. Just att man vet vem det är som går, för ibland 

kan det ju vara någon som går ut och röker eller vad som och det är okej.” 

- Kommunresurs 3 

”Ja absolut det skulle kunna vara ett bra komplement. För då vet man ju vem som är på gång 

ut om larmet går. Men det är klart då kanske de hinner gå ut innan larmet hinner gå på 

telefonen misstänker jag.” 

- Kommunresurs 2 

Flera av de intervjuade är positiva till e-tillsyn kopplat till larm vid korridorsdörrar samt 

avvikelselarm. Några är dock tveksamma till att det skulle användas i praktiken. Personalen 

uttrycker att larmen kan vara för akuta för att ta upp telefonen och kolla. 

Under intervjuerna tog personalen upp att det händer att falsklarm förekommer. Det händer att 

det, av olika anledningar, förekommer larm som inte behöver hanteras, så kallade falsklarm.  

”För ibland kan det ju vara att man bara sätter sig på kanten och då går ju ofta den där vakten 

igång och jag menar en del gånger lägger man sig och då behöver man inte gå in och störa för 

då är det klart då blir det ju också ett orosmoment.” 

- Kommunresurs 3 

”…när rörelsevakten går igång och det har ramlat ner en filt på mattan, då ska man ju inte 

behöva gå dit.” 

- Undersköterska 1 

I dagsläget finns det inget sätt för personalen att veta om ett larm är skarpt eller inte. De måste 

därför hantera samtliga larm på plats för att säkerställa att brukaren mår bra eller inte behöver 

hjälp. Detta är något som tar tid från personalen som de då inte kan lägga där det verkligen 
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behövs, dessutom kan det vara ett störningsmoment för brukarna. Undersköterskorna upplevde 

att larmhantering ofta kan störa sömnen hos brukarna, framförallt när det kommer falsklarm. 

De menade att både själva besöket kan väcka brukaren men också att det kan skapa en oro som 

senare stör nattsömnen. 

”Jo men det har man ju märkt att det kan leda till larm efter man har vart inne och titta till 

nån” 

- Undersköterska 1 

4.2.3.3 Planerad e-tillsyn 

Den här studien fokuserar framförallt på e-tillsyn i samband med larm på särskilda boenden. 

Under datainsamlingen kom dock planerade tillsyner på tal flera gånger. Planerade tillsyner 

innebär att personalen besöker brukarna på schemalagda tider. Det är någonting som används 

på alla boenden och är en viktig del i nattpersonalens arbete. Syftet med planerade tillsyner är 

att titta till så att brukarna ligger i sin säng och mår bra. Om så är fallet ska de inte väcka 

brukarna om de inte måste ta medicin. 

Planerade tillsyner leder dock ofta till att brukarnas sömn störs. I och med att dörren öppnas är 

det lätt att brukarna vaknar. Grundtanken är att tillsynerna ska ge trygghet till brukarna men en 

undersköterska beskriver det som att de får motsatt effekt. När brukare väcks av personalen kan 

det leda till oro och att de trygghetslarmar. 

”Det händer att de vaknar och blir oroliga…och trygghetslarmar” 

- Undersköterska 2 

Därför anses planerad e-tillsyn kunna bli en stor tillgång. Personalen slipper störa både brukaren 

de tittar till och även brukare i närliggande lägenheter. 

Flera av de intervjuade framhäver möjligheten att kunna utföra planerade e-tillsyner som något 

som skulle kunna förbättra brukarnas vardag.  

”Det finns ingen vits att jag går dit och öppnar dörren och stör henne om det inte behövs” 

- Kommunresurs 1 
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Det skulle potentiellt kunna öka både tryggheten men framförallt minska störningsmoment för 

brukarnas nattsömn. En undersköterska påpekar även att det kan upplevas mindre inträngande 

att tillsynerna sker via en kamera än att någon besöker rum på natten när man ligger och sover. 

”För mig att hade jag hellre velat att någon kollade i kamera. Oavsett vad så vet kommer ju 

någon och kollar på mig. Det kan kännas konstigt att någon kollar i kamera men jag tror mest 

att det är en vanesak. För det är ju märkligt att någon kollar på en fysiskt i början också” 

- Kommunresurs 1 

4.2.4 Summering fas 1 

Intervjuerna från fas 1 resulterade i en grundläggande förståelse för arbetet på särskilda 

boenden. Det påvisade inga några större skillnader mellan arbetet i olika kommuner och 

boenden. Arbetet på dagen respektive natten skiljer sig dock åt mycket. Det blev tydligt att det 

finns flera tillfällen då e-tillsyn skulle fylla ett behov för personalen på särskilda boenden, både 

kopplat till larm och vid planerad tillsyn. Baserat på en grundläggande analys av 

intervjumaterialet togs skisser fram på hur en e-tillsynsfunktion hade kunnat implementerats i 

den nuvarande appen. Skisserna grundades i de problemområden som personalen ansåg fanns i 

det dagliga arbetet. Skisserna låg till grund för intervjuerna i fas 2. 

4.3 Fas 2 

4.3.1 Uppföljande intervjuer 

4.3.1.1 Deltagare 

Intervjuerna i fas 2 gjordes enskilt med kommunresurs 3, och i par med undersköterska 1 och 

kommunresurs 1. På grund av tidsbrist gjordes ingen uppföljande intervju med undersköterska 

2 och kommunresurs 2. 

4.3.1.2 Tillvägagångsätt 

Intervjuerna i denna fas fokuserade på frågor som hade dykt upp efter grundläggande analys av 

de första datainsamlingstillfällena. Intervjuerna genomfördes efter en semistrukturerad metod 

och hölls över Skype. Under intervjuerna presenterades grova skisser som hade tagits fram efter 

fas 1 på lösningsförslag i den nuvarande appen. Förslagen fungerade som grund för att få 

diskussionen att gå djupare in på vilka möjligheter och problem som kan komma att dyka upp 

när e-tillsynsfunktionen implementeras, både i appen men framförallt på det stora hela i 
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arbetsgången. Intervjun fokuserade även på personalens inställningen till tekniken. Strukturen 

på intervjuerna följde en intervjuguide (se bilaga X) som baserades på skisserna för de olika 

skärmarna i appen. Varje skärm har funktioner kopplade till sig vilket gav en naturlig 

uppbyggnad för intervjun. Varje funktion i appen berör arbetssättet på något sätt. Skisserna 

presenterades med hjälp av en skärmdelningsfunktion. 

4.3.2 Resultat 

Målet med intervjuerna i fas 2 var att få bättre förståelse hur tekniken bör implementeras i 

personalens arbete. Ett antal olika teman identifierades inom två huvudområden som täcktes in 

av intervjuerna, dessa presenteras i tabell 2 och mer ingående i text därunder. 

Områden Teman 

Funktioner kopplat till e-tillsyn E-tillsynsfunktionen ska vara snabb och smidig att använda 

E-tillsyn inte ska likställas med en fysisk tillsyn 

E-tillsyn anses inte bidra med något vid assistanslarm. 

Det ska vara enkelt avsluta ett larm och acceptera ett nytt i 

samband med e-tillsyn 

Inställning till tekniken Arbetsmässigt kommer e-tillsynen vara en tillgång 

Viktigt att integriteten upprätthålls 

Viktigt med kommunikationen mellan brukare och personal 

Tabell 2: Huvudområden och teman under intervjuer i fas 2 

4.3.2.1 Funktioner kopplat till e-tillsyn 

Under intervjuerna undersöktes vad deltagarna önskade ur en e-tillsynsfunktion och hur detta 

skulle uppnås. Detta gjordes med hjälp av skisser som innehöll förslag för olika funktioner som 

skulle kunna underlätta arbetet. 

Det vanligaste temat som dök upp under intervjuerna var att e-tillsynsfunktionen skulle vara 

snabb och smidig att använda. 

”Den [e-tillsynsfunktionen] måste vara snabb och smidig att använda för att det ska vara bra” 

- Undersköterska 1 
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För att e-tillsyn ska vara en tillgång måste personalen vara bekväm med att använda den i de 

situationer som den är mest användbar. Detta är situationer som där de allt som oftast redan är 

upptagna, till exempel när de hjälper en annan brukare. Under dessa tillfällen vill personalen 

inte använda telefonen mer än absolut nödvändigt. 

”Man vill inte upp och fippla med telefonen när man hjälper en boende” 

- Kommunresurs 3  

Ett tema som dök upp var att deltagarna ville att en e-tillsyn inte ska likställas med en fysisk 

tillsyn. Om inte ett larm har avslutats efter genomförd e-tillsyn ville inte deltagarna att det ska 

ses som att en tillsyn har utförts. Man vill istället att e-tillsyn ska fungera som ett verktyg för 

varje enskild medarbetare att avgöra om ett larm är skarpt och i så fall hur akut det är. 

”e-tillsynerna ska inte ersätta de fysiska tillsynerna. De ska snarare fungera för att hjälpa till 

att bedöma när det är bråttom. Eller när om man ens ska behöva gå då” 

- Undersköterska 1 

Detta blev tydligt i diskussionen av två funktioner. En av funktionerna som diskuterades var en 

”e-tillsyn utförd märkning”. Det vill säga huruvida personalen skulle kunna se i appen att någon 

annan hade genomfört en e-tillsyn. Tanken bakom funktionen var att eliminera möjligheten att 

två personer ur personalen utför samma arbete. En kommunresurs problematiserade dock detta 

och menade att det kan leda till att personen som utförde e-tillsynen skulle få ett större ansvar 

för larmet än övriga medarbetare. 

”Jag kan tänka mig att en sådan markering också gör att de andra i personalen kanske tänker 

att det där är hennes larm, för hon har ju redan kollat på det. Men det är ju inte vad märkningen 

ska betyda” 

- Kommunresurs 3 

En annan funktion som diskuterades var en gemensam prioriteringsordning i appen. Detta är en 

vidareutveckling av tidigare nämna funktionen med en ”e-tillsyn utförd märkning”. Men istället 

för att personalen kan se att en kollega har utfört en e-tillsyn kan de kommunicera hur akut ett 

larm är med hjälp av en prioritering via appen. På så vis två personer ur personalen inte behöva 

utföra samma e-tillsyn och de skulle ha möjlighet att kommunicera vilka larm som är mest akuta 
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och vilka som kan vänta lite. Även denna ansågs föra med sig samma risker som ”e-tillsyn 

utförd markeringen”. Såhär svarar en kommunresurs 3 på frågan: ”Men då kanske det för med 

sig samma risker som den förra funktionen [”e-tillsyn utförd märkning”]? Alltså att det blir 

som en förskjutning i ansvaret att den som gjort prioriteringen också ska hantera larmet sen?” 

”Ja jag tror det är möjligt att det kan finns risk för det”  

- Kommunresurs 3 

När personalen godtar ett larm och hanterar det, har de möjlighet att i appen meddela sina 

kollegor att de behöver hjälp. Funktionen kallas för assistanslarm och används ofta vid till 

exempel fallolyckor på rummen. En funktion som diskuterades var om personalen skulle ha 

möjlighet att utföra e-tillsyn vid assistanslarm. I intervjuerna blev det dock tydligt att det 

assistanslarm nästan endast används vid akuta tillfällen. Personalen önskar därmed att få hjälp 

så fort som möjligt. E-tillsyn ansågs därför inte bidra med något vid assistanslarm. 

”När man assistanslarmar vill man ju ha hjälp då står man ju i en knivig situation som man 

inte kan lösa själv så då behöver man ju att någon kommer, inte tittar.”  

- Undersköterska 1 

Någonting som dök upp flera gånger under intervjuerna var personalens önskan om att snabbt 

kunna acceptera ett larm vid utförd e-tillsyn. Om man befinner sig på ett larm och vill acceptera 

ett nytt krävs det i dagsläget att man navigerar sig till det första larmet och avslutar det. Därifrån 

måste man sedan navigera till det nya larmet och acceptera det. Om man dessutom skulle 

befinna sig i en e-tillsynsskärm skulle det nuvarande systemet innebära än fler klick. Personalen 

önskade därför att man från e-tillsynsfunktionen enkelt skulle kunna avsluta ett larm och 

acceptera ett nytt. Såhär svarar en deltagare på frågan: ”Skulle ni vilja att om man redan 

befinner sig på ett larm att man kunde acceptera och samtidigt avsluta ett larm med ett och 

samma knapptryck från e-tillsynsskärmen?” 

”… ja det hade nog vart något. För då slipper man ju gå tillbaka och avsluta larmet. Det hade 

nog kunnat vara bra även i appen idag faktiskt. Det enda jag tänker är att det måste vara tydligt 

att  det första larmet avslutas då” 

- Kommunresurs 3 
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4.3.2.2 Inställning till tekniken 

Under intervjuerna undersöktes personalens attityd gentemot e-tillsyn. Personalen hade både 

positiva åsikter och en viss skepsis inför kameror i brukarnas rum och i de allmänna utrymmena. 

De intervjuade ser att det finns arbetsmässigt positiva aspekter, de känner att e-tillsyn kan 

underlätta arbetet samt minska stressen. Men att e-tillsyn för med sig problematik kopplat till 

integritet och etik. Alla intervjuade ansåg att rent arbetsmässigt kommer e-tillsynen vara en 

tillgång. 

”Om man får det att funka bra kommer det nog endast göra gott” 

- Kommunresurs 1 

De var positivt inställda till att kunna utföra e-tillsyner och menade på att det finns flera fördelar 

för både personal och brukare. 

”Jag tror inte att det kommer försämra situationen för oss på något sätt. Jag menar om man 

inte vill ska man inte behöva inte titta i kameran.” 

- Undersköterska 1 

De flesta ansåg dock att kameratillsyn var ett känsligt ämne och uttryckte oroande åsikter om 

integriteten för brukare och personal. En kommunresurs förmedlade att vissa i personalen kände 

att kamerorna i sig gjorde dem obekväma.  

”Men att det är lite olika, en del [av personalen]  känner väl att det är lite skrämmande” 

- Kommunresurs 3 

Det var viktigt för alla intervjuade att kamerorna endast användes när de behövdes. De 

intervjuade lade framför allt vikt vid att integriteten upprätthålls. De vill inte att det ska bli 

en övervakning av vad brukarna gör på sina rum eller hur personalen arbetar. 

”Ingen ska ju kunna koppla upp sig och kolla bara för de vill. Det är ju inget som någon vill. 

…både boende och personalen måste ju känna sig trygga” 

- Kommunresurs 3 
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Flera av de intervjuade påpekade att en viktig del av att bevara integriteten är information och 

utbildning. De intervjuade menade att det är viktigt att både brukare och personal vet vad 

tekniken innebär, vad den tillför, och hur den används. 

”Sen är det som sagt viktigt att man förstår varför man har nånting. Men det är nog att man 

får jobba på att informera om vad det är till för och varför” 

- Kommunresurs 3 

Förutom utbildning om tekniken framhävdes även det viktiga i kommunikationen mellan 

brukare och personal.  E-tillsyn ska inte bli tvång för brukarna, utan ska vara ett val som en 

brukare kan göra för att känna sig tryggare. Såhär pratar två av de intervjuade om vikten av 

kommunikation mellan brukare och personal när det kommer till e-tillsyn. 

”Det ska ju inte va nåt tvång tänker jag, det ska ju va för de som vill ha det. Man kan bestämma 

att jag tittar på dig två gånger om natten istället för att gå in.” 

- Kommunresurs 2 

”…man kan ha en dialog att man kan titta till dem genom kameran istället för att öppna 

dörren.” 

- Kommunresurs 1 

”Men det måste ju va individuellt för varje brukare man ska ju ha en dialog med alla… ska jag 

titta till dig på natten eller? Bara för att man flyttar in på ett boende ska man inte behöva ha 

den övervakningen på alla heller, om man inte vill.” 

- Kommunresurs 1 

En av de intervjuade påpekade även att de brukarnas anhörigas åsikter måste tas in i beaktning 

när det kommer till e-tillsyn. Många av brukarnas beslut tas tillsammans med anhöriga vilket 

gör att deras utbildning och kunskap också är viktig. 

”…Ofta så är det för anhöriga också. Mycket för anhörigas skull, anhöriga tycker si och så.” 

- Kommunresurs 3 
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4.3.3 Summering fas 2 

Intervjuerna i fas 2 fokuserade delvis på personalens inställning till tekniken. De gav även 

återkoppling på de skisser som hade arbetats fram och som gicks igenom under intervjun. Vilket 

ledde in samtalet på bland annat potentiella funktioner kopplat till e-tillsyn och vad dessa hade 

för negativa och positiva effekter på arbetet. Vissa av funktionerna ansågs inte fylla någon 

funktion medan andra ansågs viktiga för att e-tillsynsfunktionen ska användas. Sammantaget 

ledde resultatet fram till mer färdigställda skisser som användes i de avslutande intervjuerna i 

fas 3. 

4.4 Fas 3 

4.4.1 Slutgiltiga intervjuer 

4.4.1.1 Deltagare 

Intervjuerna i fas 3 gjordes enskilt med kommunresurs 3, och i par med undersköterska 1 och 

kommunresurs 1. 

4.4.1.2 Tillvägagångsätt 

Under fas 3 genomfördes ytterligare en omgång av uppföljande intervjuer. Intervjuerna 

fokuserade även på vilka effekter personalen önskade av e-tillsynsfunktionen. Det 

presenterades även mer färdigställda skisser på hur en lösning skulle kunna se ut i appen. Målet 

med intervjuerna var att ta reda på vilka effekter personalen önskade att se från en e-

tillsynsfunktion samt att få underlag till skisser på en applikation som skulle kunna erbjuda 

dessa effekter. Likt fas 2 utgick även intervjuerna i denna fas från skisserna och strukturerades 

upp med frågor knutna till varje skärm. Intervjuerna följde en semistrukturerad metod och 

utgick från en intervjuguide (se bilaga X). Intervjuerna gjordes över Skype. Skisserna 

presenterades med hjälp av en skärmdelningsfunktion. 

4.4.2 Resultat 

Ett antal olika teman identifierades inom två huvudområden som täcktes in av intervjuerna, 

dessa presenteras i tabell 3 och mer ingående i text därunder. 
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Områden Teman 

Åsikter om designen Designen är så enkel och lättförståelig som möjligt 

Samla all information och funktioner kopplade till e-tillsyn på ett ställe 

Önskade effekter av e-tillsyn Minskad stress 

Personalens tid läggs på de brukare som behöver den just då 

Minskade störningsmoment för brukarna 

Större trygghet för brukarna. 

Tabell 3: Huvudområden och teman under intervjuer i fas 3 

4.4.2.1 Åsikter om designen 

Under intervjuerna visades skisser på hur en e-tillsynsfunktion skulle kunna implementeras i 

den appen som personalen arbetar med idag. Det som ansågs viktigast av personalen var att det 

ska vara snabbt och smidigt att utföra en e-tillsyn. Dels för att det ska vara så effektivt som 

möjligt men också för att de inte vill stå med telefonen framför brukarna mer än nödvändigt. 

”Det ska gå snabbt och smidigt för att den ska användas… Sen vill man inte stå och fippla med 

telefonen mer än nödvändigt med brukare” 

- Kommunresurs 1 

Det är även viktigt att designen är så lättförståelig som möjligt. Inom äldrevården är det inte 

ovanligt att det kommer in vikarier och arbetar kortare perioder. För att e-tillsynsfunktionen ska 

kunna användas av alla i det dagliga arbetet krävs det att appen är tillräckligt användarvänlig 

för att inte kräva en omfattande upplärning. 

”Ibland får vi ju in nya personer, då vill man inte att det ska vara ett datorjobb. Vi är ju här 

för de boende inte för att hålla på med telefonen.”  

- Undersköterska 1 

En undersköterska och en kommunresurs påpekade även att  appen bör fungera för personer 

som inte har svenska som förstaspråk. Det är inte ovanligt att personer som just kommit till 
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Sverige arbetar inom äldreomsorg. Det är därför viktigt att ta i beaktning i designen av appen 

att den bör fungerar för personer som inte har svenska som modersmål.  

”För de som inte pratar så bra svenska tänker jag också, att det måste fungera bra för dem.” 

- Undersköterska 1 

Skisserna som presenterades under intervjuerna mottogs väl av deltagarna. De trodde att 

designerna skulle fungera bra i deras dagliga arbete. Alla funktioner som de trodde skulle vara 

användbara fanns med och de kände inte att någon funktion var överflödig. Den funktion som 

var kopplad till e-tillsynen som ansågs viktigast var möjligheten att acceptera och avsluta ett 

inkommande larm. Deltagarna underströk därför vikten av att den skulle vara lättillgänglig. 

”Det bästa skulle vara om man kunde acceptera ett larm direkt därifrån [e-tillsynsskärmen] … 

Då slipper man ju gå tillbaka”  

- Kommunresurs 3 

Förutom möjligheten att kunna acceptera och avsluta larm ville deltagarna kunna se information 

om vilken kamera som används och information om brukaren. En av deltagarna förklarade att 

det händer, speciellt när arbetet är som stressigast, att personalen glömmer bort vad de precis 

gjort i appen. För att minimera antalet handlingar det krävs att nå information om brukaren bör 

den därför ligga lättillgänglig från e-tillsynsskärmen.  

”När man springer runt och accepterar larm glömmer man ibland bort vad man precis har 

gjort. Så ibland då vill man nog se det enkelt. För annars måste man väl gå tillbaka för att 

kunna se vem man tittar på … Ja nej det vill man inte” 

- Undersköterska 1 

En deltagare uttryckte även önskemål om att enkelt kunna byta kameravinkel i e-

tillsynsfunktionen. När ett larm går i de allmänna utrymmen menade hon att man snabbt vill 

kunna byta från en kamera till en annan. 

”Om det ska vara riktigt bra borde man kunna byta kameravinkel här också” 

- Kommunsresurs 2  
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Deltagarna föredrog de skisser som hade all information och funktioner kopplade till e-

tillsyn samlade på ett ställe. De upplevde att dessa skisser var lättare att förstå och trodde även 

att den appen skulle vara lättare att navigera i. 

I och med att man har möjlighet att avsluta ett larm efter en utförd e-tillsyn är det viktigt att 

eliminera risken för att ett felklick kan leda till ett avslutat larm. En av deltagarna uttryckte oro 

för att av misstag avsluta ett larm. 

”Men i så fall kan det hända att man råkar avsluta ett larm av misstag… Jag skulle helst se att 

den risken inte fanns.” 

- Kommunresurs 3 

Ett förslag som presenterades för att minska risken att av misstag avsluta ett larm var att 

använda en kontrollfråga. Genom att göra det krävs det två handlingar av användaren för att 

avsluta ett larm. Förslaget togs emot väl och ansågs eliminera risken för felklick.  

Deltagarna såg dock inte att det fanns samma problematik med att av misstag avsluta en e-

tillsyn. Eftersom att en avslutad e-tillsyn inte avslutar ett larm och inte heller utesluter 

möjligheten att återigen utföra en e-tillsyn bör det inte jämföras med avslutandet av ett larm. 

En extra handling i det fallet ansågs snarare som ett jobbigt moment.  

”Det finns inte samma risk med att råka avsluta en e-tillsyn som att avsluta ett larm så jag tror 

bara ett extra klick blir jobbigt där” 

- Undersköterska 1 

Överlag mottogs de skisser som liknade dagens design bäst. Det presenterades både förslag som 

hade liknande användarmönster som dagens applikation och andra alternativ. De alternativen 

som följde dagens utseende och användarmönster mest mottogs med störst positivitet av 

personalen. Och de gillade att ikonerna, knappar och text behöll samma utseende genomgående 

i hela applikationen. 

4.4.2.2 Önskade effekter av e-tillsyn 

Syftet med e-tillsyn är att med hjälp av kameror kunna förbättra situationen för personal och 

brukare på äldreboenden. Personalen hade flera tankar om hur e-tillsyn skulle kunna bidra till 
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detta. De uttryckte förhoppningar om att det skulle kunna förbättra både arbetssituationen för 

personalen och boendesituationen för brukarna. 

Ett tema som dök upp flera gånger under intervjuerna var minskad stress för personalen. 

Personalen hoppas att e-tillsyn kan leda till att de tillfällen då flera larm måste hanteras 

samtidigt blir mer lätthanterliga. Genom att kunna hantera och i vissa fall även kunna avsluta 

larm på avstånd hoppas personalen att minimera de tillfällen som upplevs mest stressiga. 

”Jag tror att det skulle va positivt och att det skulle minska stress, det är jag övertygad om.” 

- Kommunresurs 3 

Det uttrycktes även förhoppningar om att e-tillsyn kan leda till att personalens tid läggs på de 

brukare som behöver den just då. I dagsläget känner personalen ofta att de inte hinner avsluta 

hanteringen på alla larm som de skulle vilja. Men om de hade möjlighet att bedöma vad som är 

akut och inte skulle de också kunna avgöra när de måste skynda sig och inte. På så vis menar 

en intervjuade att både stressen för personalen samt oro hos brukarna skulle kunna minska. 

" Ja det kan väl va att de känner att de inte räcker till. För det kan man ju höra att de framför 

att de känner att de inte har så mycket tid alla gånger. Så i alla fall nattpersonalen ger ju uttryck 

för det. Och det är klart då ger det väl lite mindre stress kanske. Så det är där man tänker att 

det skulle kunna avlasta litegrann om man har kamera. Om man kan titta och vila tryggt i att 

de här kan gå upp och de här, som är lite oroliga, inte.” 

- Kommunresurs 3 

E-tillsyn leder i bästa fall till förbättringar både för personalen och brukarna. Minskade 

störningsmoment för brukarna var något som återkom som en önskad effekt flera gånger 

under intervjuerna. Flera av de intervjuade påpekar att störningsmomenten som kommer av 

fysiska tillsyner försvinner när man får möjlighet att kunna utföra dem via kamera. Detta gäller 

både för de tillsyner som är planerade och de vid larm. 

”Man märker ju ofta att de störs av besöken. Både brukaren man besöker och grannarna.” 

- Undersköterska 1 
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Två av de intervjuade framhäver även att kamerorna förhoppningsvis leder till större trygghet 

för brukarna. I och med att tillsyner kan ske snabbare så kan de akuta fallen åtgärdas fortare. 

Vilket de menar gör att e-tillsyn också leder till ökad trygghet för brukarna. 

”Om man vet när det är bråttom kan man ju skynda sig dit… då tror jag brukarna kommer 

förstå att kameran är bra” 

- Kommunresurs 1 

”Ja jag tror de fattar att kameran också hjälper oss jobba bättre och att det gör dem tryggare.” 

- Undersköterska 1 
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5 RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras resultatet på de två sista frågeställningarna. Först förklaras 

varför e-tillsyn skulle kunna fylla ett behov i arbetet med larm på särskilda boende. Här 

förklaras även vilka konsekvenser e-tillsyn skulle kunna föra med sig för arbetssituationen 

och boendesituationen för personal respektive brukare. Därefter presenteras de krav och 

behov som personalen uttryckt under intervjuerna, med en genomgång om vilka funktioner 

som bör inkluderas och exkluderas. Varpå de skisser som datainsamlingen lett fram till 

presenteras i detalj.  

5.1 Finns det behov för e-tillsyn på särskilda boenden? 

Resultatet visar att e-tillsyn skulle fylla ett behov för personalen på särskilda boenden. Det finns 

ett antal situationer där e-tillsyn skulle bidra till både förbättrad arbetsmiljö för personalen och 

boendemiljö för brukarna. För personalen kan funktionen hjälpa till i prioriteringen av hantering 

av larmen samt hjälpa till att bedöma huruvida ett larm är skarpt eller inte. Detta kommer 

antagligen leda till minskad stress för personalen som ibland upplever att de inte har tid att 

slutföra hanteringen av larm. I förläningen leder det också till att mer tid kan läggas på de 

brukare som faktiskt behöver hjälp för stunden. På så vis kan det också leda till ökad trygghet 

för brukarna. Vid de tillfällen då falsklarm går är det vanligt att brukarnas nattsömn störs på 

grund av personalens besök. Om möjligheten att utföra e-tillsyn skulle kunna leda till att 

personalen inte behöver göra ett fysiskt besök hos brukarna vid falsklarm. I och med det hade 

även störningsmomenten i samband med de fysiska tillsynerna försvunnit. Samtidigt kan 

brukare vila tryggt i att personalen snabbare kan göra en bedömning och hantering vid de larm 

som är mest akuta. 

5.2 Applikationsinnehåll och design 

Ett av de vanligaste temana som dök upp under datainsamlingen var att e-tillsynsfunktionen 

måste vara lätt och smidig att använda. Med det menas att man ska kunna nå e-tillsynen med så 

få klick som möjligt samt avsluta den enkelt. Dessutom bör funktionerna kopplade till e-tillsyn 

vara lättförståeliga och lätta att använda. Hur en lättanvänd och lättförståelig funktion ser ut är 

omöjligt att säga utan att testa den på användarna. De skisser som den här studien har lett fram 

till ansågs av deltagarna innehålla alla funktioner som behövs kopplat till e-tillsyn samt vara 

lättanvänd och lättförståelig. 
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Ett antal funktioner presenterades för deltagarna under intervjuerna. Av dessa funktioner ansågs 

vissa fylla en funktion i appen tillsammans med e-tillsynsfunktionen medan andra inte ansågs 

bidra med någonting. Nedan presenteras de funktioner och element som diskuterades under 

intervjuerna med förklaringar till varför de bör eller inte bör inkluderas i applikationen. 

5.2.1 Funktioner som bör inkluderas 

Snabbt och lätt att utföra e-tillsyn. För att e-tillsynsfunktionen ska komma till användning 

ansåg personalen att det måste gå snabbt att nå den. En del av målet med funktionen är att 

minska tiden det tar att utföra en tillsyn och på så vis minska stressen för personalen, vilket gör 

att bör den finnas så lättillgänglig som möjligt. För att göra det bör funktionen det finnas 

möjlighet att nå funktionen från ”statusskärmen”. 

Snabbt att avsluta larm som man befinner sig på vid e-tillsyn. Det händer att personalen 

befinner sig på ett larm och det kommer in ett annat larm. I de fall de då de utför en e-tillsyn 

och bedömer att det andra larmet behöver hanteras önskar deltagarna att det ska gå snabbt att 

acceptera det andra larmet och avsluta det första. En lösning på detta är att låta personalen, om 

personalen befinner sig på ett larm, acceptera och avsluta ett larm med samma knapptryck. På 

så vis skulle man inte behöva gå ur e-tillsynsskärmen för att avsluta och acceptera ett larm. Om 

denna lösning implementeras är det viktigt att det är tydligt när ett larm avslutas och ett annat 

godtas, vilket till exempel kan göras med ett meddelande till användaren i applikationen. 

Kunna byta kameravinkel. Deltagarna i studien var positivt inställda till möjligheten att kunna 

utföra e-tillsyn i de allmänna utrymmena. Men med det kommer andra förutsättningar än på 

brukarnas rum. Lite beroende på boendets utseende kan det komma att krävas flera kameror för 

att täcka de delar som är intressanta. I och med att larm i de allmänna utrymmena ofta är 

kopplade till dörrar innebär ett larm också att en brukare är i rörelse vilket gör det svårt att på 

förhand veta vilken kamera som ger en bra vinkel. Det gör att det bör finnas en funktion för att 

byta kameravinkel. Man bör emellertid arbeta för att rätt kamera väljs direkt. Det förinställda 

valet av kamera kopplat till ett specifikt larm är någonting som personalen på boendet 

antagligen är bäst lämpade att avgöra. Vilket gör att de bör vara en del av processen då detta 

bestäms. Men vid de tillfällen den förinställda kameran inte ger en bra vinkel. bör funktionen 

för att byta kameravinkel finnas lättillgänglig på e-tillsynsskärmen. 

Information om brukaren i e-tillsynsfunktionen. Ofta upplever personalen en stress i 

samband med arbetet med larm. En deltagare tog upp att det kan leda till att personalen glömmer 
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bort vad de precis gjorde i telefonen. Deltagarna menade också att e-tillsynsfunktionen kommer 

användas i de situationer som är mest stressfulla och att det är i dessa situationer den skulle 

fylla mest nytta. Luethi, Meier, & Sandi (2008) skriver att stress kan ha en negativ påverkan på 

arbetsminnet. Utformningen av e-tillsynsfunktionen bör därför lägga så lite belastning som 

möjligt personalens arbetsminne. Ett sätt att göra det är att göra all information personalen kan 

tänkas vilja ha kopplat till e-tillsyn lättillgänglig. Under intervjuerna identifierades den 

informationen till brukarnamn, plats och eventuell extra information som kan finnas tillgänglig 

om brukaren. 

5.2.2 Funktioner som inte bör inkluderas 

”E-tillsyn utförd markering”. Under intervjuerna undersöktes intresset hos deltagarna för att 

kunna se om någon annan i personalen hade utfört en e-tillsyn. Om person X utför en 

kameratillsyn ska person Y då kunna se att person X har gjort det? Tanken bakom funktionen 

var att eliminera dubbelarbete, det vill säga möjligheten att både person X och Y utför e-

tillsyner. Funktionen ansågs dock föra med sig risk för att den person som utför e-tillsynen 

skulle få ett större ansvar för larmet än övriga medarbetare. I och med detta bör funktionen 

uteslutas. Om inte ett larm avslutas efter en utfört e-tillsyn ska det inte ses som någon 

hantering av larmet har utförts.   

Prioriteringsordning. Personalen upplevde att e-tillsynsfunktionen skulle kunna bidra med 

underlätta prioriteringen av larm vid de tillfällen då flera larm kommer in samtidigt. 

Prioriteringsordningen är en vidareutveckling av tidigare nämnda ”e-tillsyn utfördmärkning. 

Prioriteringsordningen skulle göra det möjligt för personalen att meddela sina kollegor de utfört 

en e-tillsyn och gjort en bedömning på hur akut larmet är. Även denna funktion ansågs föra 

med sig samma risker som ”e-tillsyn utförd märkningen”. Deltagarna menade dessutom att en 

prioritering kan ändras med tiden. När en e-tillsyn utförs kan bedömning vara att ett larm inte 

är akut. Men det läget kan komma att förändras med tiden. Det ansågs därmed finnas risk att 

ett larm blir bortglömt om det sätts en låg prioritering. 

E-tillsyn vid assistanslarm. I applikationen har personalen möjlighet att kalla på hjälp. Om 

det är en situation de upplever att de inte klarar av att hantera själva kan de assistanslarma. 

Deltagarna i studien ansåg inte att möjligheten att kunna utföra e-tillsyn vid skulle fylla en 

funktion. Assistanslarm sker tämligen sällan och när de väl gör det betyder det allt som oftast 

att någonting är akut. Personalen anser därmed inte att funktionen kommer tillföra något 

snarare uppmana till ett beteende man inte vill ha. 
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5.3 Designförslag 

  

Bild 1.0: Statusskärmen    Bild 1.1: Statusskärmen 

På bilderna ovan syns ett förslag på hur man kan göra e-tillsynsfunktionen lättillgänglig. Bild 

1.0 ser ut som dagens applikation med det gråa fältet med en pil på det obesvarade larmet högst 

upp som enda tillskott.  Fältet är en indikation för användaren att det går att svepa in från kanten. 

Om detta görs, framträder en knapp med e-tillsynsikonen som i bild 1.1. Användaren har då 

möjlighet att klicka på knappen för att nå e-tillsynsskärmen (se bild 3.0). 
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Bild 2: Larmdetaljsskärmen 

På bild 2 syns larmdetaljsskärmen, här kan man se vem som har larmat, var hen bor och 

eventuell övrig information som kan vara intressant om brukaren. Det enda tillägget som har 

gjorts från dagens design är möjligheten att utföra en e-tillsyn. Om man klickar på knappen 

”utför e-tillsyn” kommer man till e-tillsynsskärmensskärmen som syns på bild 3.0. 
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Bild 3.0: E-tillsynsskärmen    Bild 3.1: E-tillsynsskärmen 

På bilderna ovan syns e-tillsynsskärmen. Denna skärm eller någon motsvarighet finns inte i 

dagens applikation. De flesta nya funktionerna och elementen introduceras därför på denna 

skärm. Högst upp kan man växla mellan två olika tabbar, ”kamera” och ”info”.  På bild 3.0 

syns ”kameratabben”, här utförs själva kameratillsynen, det ljusgrå området motsvarar 

kamerabilden. ”Avsluta larm” och ”godta larm” knapparna längst ned avslutar respektive 

godtar ett larm. På bild 3.1 syns ”infotabben”, vilken möjliggör personalen att snabbt se 

information om brukaren. Här syns också vilka kameror som finns i närheten, om man klickar 

på en närliggande kamera byts kameravinkeln i ”kameratabben”.  
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6 DISKUSSION 

Venkatesh & Davis (2000) menar att två faktorer spelar stor roll i anammandet av ny teknik, 

den uppskattade nyttan av en produkt och hur lätt produkten är att använda. Denna studie ämnar 

framför allt att ta fram ett underlag för ett system som maximerar den uppfattade nyttan, men 

även ta fram riktlinjer för hur systemet ska bli så lättanvänt som möjligt. Nedan presenteras ett 

antal behov och krav från personalen på särskilda boenden. Deltagarna i studien menar att ett 

system som innehåller dessa funktioner skulle vara användbart i den dagliga verksamheten. 

Detta kan ses som riktlinjer för hur ett system ska utformas för att det ska underlätta personalens 

arbete och följaktligen anammas så snabbt som möjligt i det dagliga arbetet. 

Under intervjuerna presenterades även skisser för deltagarna. Skisserna mottogs över lag väl 

och deltagarna trodde att de designer som presenterades skulle vara lätta att använda i arbetet. 

De fungerade även för att synliggöra ytterligare riktlinjer för en slutgiltig design. För att 

säkerställa att appen anses lätt att använda krävs emellertid mer utförliga användartester. 

Skisserna var en grov bild av hur appen kan komma att se ut och situationen de testades i 

reflekterar inte verkligheten. För att garantera att appen anses lättanvänd bör mer färdigställda 

prototyper arbetas fram. Dessa bör sedermera användartestas i en naturlig arbetssituation.  

6.1 Gränssnittsdesign 

Under intervjuerna mottogs alla designförslag väl. De designförslag som mottogs allra bäst var 

dock det som hade samma grunddesign som dagens applikation. Detta kan bero på att dessa är 

objektivt bättre men också att användarna är bekanta med dem. The mere exposure effect (Lee, 

2001) innebär att människor omedvetet tenderar att föredra stimuli de är bekanta med. Huruvida 

resultatet är uttryck för ett mänskligt bias eller att skisserna faktiskt är bättre är svårt att säga. 

Alla designförslag var dock baserade på dagens design vilket gör att det finns likheter mellan 

dem. Det är omöjligt att säga om deltagarnas åsikter påverkas av the mere exposure effect och 

i så fall hur stor den påverkan är. I och med att majoriteten av de personer som kommer använda 

applikationen redan är bekanta med den kan dock ett välkänt gränssnitt innebära kortare 

inlärningsperiod. Jokinen et al. (2017) fann att människor har svårt att lära sig förändringar i 

gränssnitt. Att använda sig av samma designkoncept i e-tillsynsfunktionen kan därför innebära 

att det blir lättare för användarna att lära sig applikationen.  
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Ett annat sätt att underlätta användandet av ett program är med hjälp av ikoner (Alty et al., 

1993). Alty et al. (1993) skriver även att bra ikoner förmedlar dess mening med sin design. Ett 

sätt att göra detta är att använda sig av metaforer från den verkliga världen för att förmedla 

innebörden (Marcus, 1998) Ikoner kan då fungera för att representera information på en mindre 

yta, vilket är fördelaktigt i ett mobilgränssnitt.. Användandet av metaforer i gränssnittsdesign 

kan underlätta inlärningsprocessen för användaren och hjälpa användaren att förstå, komma 

ihåg och använda ett gränssnitt. Marcus (1998) skriver även att ikoner möjliggör för att skapa 

ett lättförståeligt gränssnitt för en bredare målgrupp och över språkgränser. På grund av att 

användarna av Phoniro 6000-appen är en diversifierad grupp med både noviser och experter på 

applikationen samt personer som inte har svenska som modersmål borde allt detta tas i 

beaktning. Baserat på det ovanstående bör ikoner användas för att skapa ett användarvänligt 

gränssnitt. De ikoner som redan finns i applikationen bör behålla sitt utseende medan 

nytillkomna ikoner som till exempel e-tillsynsinkonens design borde baseras på sin fysiska 

motsvarighet, det vill säga kamerorna som används för att utföra e-tillsyner. 

6.2 Etik och vård 

Ett vanligt tema som dök upp under intervjuerna var e-tillsyn och integritet. Deltagarna vittnade 

om att brukare kunde uppleva det som obehagligt att ha en kamera i sitt hem. De påpekade även 

att det är viktigt att integriteten och sekretessen upprätthålls. Enligt Joshi (2014) värderar äldre 

trygghet och förtroende högre än personlig integritet. Men trygghet kan vara olika saker för 

olika människor, för vissa kan det till exempel vara att man känner sig bekväm i sitt hem, vilket 

alla inte gör med kameratillsyn. Deltagarna i studien ansåg att en viktig del i att upprätthålla 

integriteten och förtroendet för tekniken är utbildning av personal samt information och 

kommunikation mellan personal, brukare och anhöriga. Joshi (2014) fann dessutom att 

brukarna kände sig tryggare när de hade lärt sig och förstått tekniken. I implementerandet av e-

tillsyn bör det alltså vara tydligt vad tekniken innebär, hur den kommer användas och vad det 

kommer leda till för alla inblandade parter. 

Joshi (2014) tar upp att etiska problem inom äldreomsorgen ofta är som störst i de fall där 

vården behövs som mest. Frennert et al. (2013) påpekar vikten av att välfärdsteknologi är 

individcentrerad. En etisk aspekt som därför bör tas i beaktning är brukarnas valmöjligheter när 

det kommer till e-tillsyn. Från datainsamlingen blev det tydligt att många brukare inte är i skick 

att ensamma fatta beslut om sin vård. För dessa brukare fattas beslut ofta i samordnad med 

anhöriga. Deltagarna menade att e-tillsyn ska vara en frivillig funktion för de brukare som vill 
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ha den. Detta skapar dock problematik i de fall där brukaren själv inte är kapabla att ta egna 

beslut om sin vård. Man bör därför i dessa fall vara extra noga med att ett e-tillsyn accepteras 

med förståelse för vad det innebär och på rätt premisser. 

En annan risk som e-tillsynsfunktionen kan föra med sig är att brukare och personal får mindre 

kontakt med varandra. Enligt Sharkey och Sharkey (2012) kan en minskad social interaktion ha 

en negativ inverkan på äldre personers hälsa och välmående. En studie visade även på att taktil 

beröring mellan personal och brukare kan erbjuda trygghet och tröst, samt fungera som en 

kommunikationsverktyg (Routasalo & Isola, 1998). Den fysiska beröringen mellan personal 

och brukare fyller därmed en funktion i vården. Deltagarna i studien uttryckte oroade tankar 

om att e-tillsyn skulle ersätta fysiska tillsyner. Något som i sin tur skulle kunna leda till minskad 

kontakt mellan brukare och personal. Med detta i beaktning bör inte e-tillsyn i första hand 

fungera som ett substitut till fysiska tillsyner. Det bör istället användas som ett sätt att avgöra 

om en tillsyn behöver göras samt ett prioriteringsverktyg i de situationer då flera larm måste 

hanteras. 

6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 Deltagare 

Samtliga deltagare i denna studie rekryterades av Phoniro. Deltagarna arbetade i kommuner 

som är kunder till Phoniro och använde sig därav av deras produkter. Det är rimligt att tro att 

deltagarna som rekryterades hade en god relation till Phoniro samt en positiv bild av teknikens 

utveckling inom äldreomsorgen. På grund av detta finns det risk att resultaten inte speglar 

verkligheten. Under intervjuerna uttryckte dock deltagarna både negativa och positiva åsikter 

om tekniken och Phoniros produkter vilket visar på att de även hade ett kritiskt tankesätt om 

tekniken. 

Studien fokuserade framför allt på arbetet under nattetid. Under datainsamlingen visade det sig 

att det finns stora skillnader i arbetssättet på dagen respektive natten. Ingen av deltagarna 

arbetade dock natt för tillfället (några hade gjort det tidigare). Det finns därför risk att 

informationen som förmedlades om nattpassen inte helt stämmer överens med verkligheten. I 

och med att deltagarna på ett eller annat sätt arbetade med nattpersonal hade de dock en bild av 

hur arbetet går till idag och tack vare att intervjuer gjordes med flera deltagare påverkas troligen 

inte resultatet i större utsträckning. 
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6.3.2 Metodval 

Studien tog en kvalitativ ansats med datainsamlingsmetoder i form av kontextuell undersökning 

och intervjuer. Valet av metoder baserades framför allt på två av frågeställningarna, de som 

rörde hur arbetssättet ser ut idag och vad det finns för krav och behov på en e-tillsynsfunktion. 

För den tredje frågeställningen, huruvida det finns behov av e-tillsyn på särskilda boenden går 

det att argumentera för att kvantitativa metoder hade passat bättre. Med hjälp av till exempel 

frågeformulär hade man kunnat få en större deltagarantal och därmed ett mer generaliserbart 

resultat om huruvida det finns ett behov av e-tillsyn på särskilda boenden. Detta hade kunnat 

stärka eller förkasta tesen med större säkerhet. På grund av de begränsningar i tid och resurser 

den här studien hade fanns det dock inte tid att utföra någon sådan datainsamling. Tack vare att 

resultatet visar på att alla deltagare i studien såg ett behov av e-tillsyn samt att arbetssättet på 

de olika boenden i de olika kommunerna var väldigt lika varandra, går det dock att anta att 

behovet för e-tillsyn är utbrett. För de två övriga frågeställningarna valdes kvalitativa metoder 

då de erbjuder en bättre helhetsförståelse för ett specifikt fenomen än kvantitativa typiskt sett 

gör (Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2012). 

Intervjuer är ett bra sätt att få god förståelse för personers upplevelser och tankar. Människors 

förmåga att förklara en process i detalj tenderar dock att vara dålig (Blandford, 2013). Därför 

användes både kontextuell undersökning och intervjuer i datainsamlingen. Den kontextuella 

undersökningen erbjuder en annan detaljnivå än intervjuerna vilket gör det möjligt för 

observatören att identifiera detaljer som intervjupersoner missar att förmedla. Den kontextuella 

undersökningen täcker dock endast in de situationer som dyker upp. I och med detta kan man 

på förhand inte styra vad som kommer hända. Vilket gör att intressant information kan missas. 

Intervjumetoden möjliggör dock för frågor som kan täcka in denna informationen. Tack vare 

att flera intervjuer som täckte in olika områden skedde vid flera olika tillfällen minskar även 

risken för att viktig information går förlorad (Brinkmann, 2015). 

I den kontextuella undersökningen kan något som kallas observatörens paradox ha påverkat 

resultatet. I alla observationsmetoder finns det risk att observatören påverkar situationen 

(Cukor-Avila, 2000). Hur mycket observatörens påverkar situationen är dock omöjligt att veta. 

Eftersom den kontextuella undersökningen är en av flera datainsamlingsmetoder minimeras 

dock risken för att resultatet påverkas av denna effekt. 



43 

 

6.4 Framtida studier 

Detta är endast en förstudie till vad det finns för behov för e-tillsyn samt hur det kan komma att 

implementeras i dagens app och den vardagliga verksamheten. Resultaten visar att e-tillsyn 

potentiellt skulle fylla ett behov och förbättra både arbetssituationen för personalen samt 

boendemiljön för brukarna. 

Vidare studier bör göras efter att e-tillsyn har börjat användas i den dagliga verksamheten. Innan 

dess är det omöjligt att veta om produkten faktiskt används och hur den i så fall påverkar det 

dagliga arbetet samt vad som fungerar bra respektive dåligt. Något som också bör undersökas 

närmare är huruvida e-tillsynsfunktionen faktiskt leder till minskad stress för personalen och 

minskade störningsmoment samt ökad trygghet för brukarna. 
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7 SLUTSATS 

Denna studie ämnade att undersöka behovet för en e-tillsynsfunktion kopplat till larm på 

särskilda boenden. Med hjälp av kvalitativa metoder besvarades följande frågeställningar: Hur 

ser arbetet med larm ut idag för personal på särskilda boenden? Skulle e-tillsyn fylla ett behov 

för personalen i samband med larm? Hur skulle det i så fall påverka arbetet och 

arbetssituationen för personalen samt boendesituationen för brukarna? Vad finns det för krav 

och behov i designen för en e-tillsynsfunktion? 

Personalens arbete på särskilda boenden skiljer sig åt nattetid och dagtid. På grund av mindre 

bemanning samt att personalen inte har samma kontinuerliga kontakt med brukarna ser 

deltagarna i den här studien störst behov av e-tillsyn på nätterna. Nattetid skulle funktionen 

framför allt användas i brukarnas lägenheter. Där skulle den kunna hjälpa personalen att avgöra 

om larm är skarpa eller inte och i så fall underlätta i prioriteringen av larm. Men även på dagtid 

skulle e-tillsyn kunna vara en tillgång vid korridorslarm och avvikelselarm. 

Resultatet från studien tyder på att e-tillsyn skulle kunna påverka både personalens 

arbetssituation och brukarnas boendesituation positivt. För personalen ansåg deltagarna att e-

tillsynsfunktionen skulle kunna leda till minskad stress. För brukarna skulle det kunna leda till 

att mer tid läggs på dem som faktiskt behöver hjälp för stunden. Något som tillsammans med 

att de akuta larmen kan att hanteras snabbare kan göra att e-tillsyn leder till ökad trygghet för 

brukarna. E-tillsyn skulle dessutom kunna leda till färre störningsmoment för brukarnas 

nattsömn. 

Ett underlag för vad en e-tillsynsfunktion bör innehålla och hur det innehållet bör utformas har 

också presenterats. Det innefattar både funktioner som bör inkluderas och exkluderas ifrån en 

slutgiltig design samt riktlinjer för ett gränssnitt. Baserat på detta har skisser på en möjlig 

lösning tagits fram. 

Framtida studier bör göra mer utförliga användartester på de skisser inklusive de riktlinjer som 

har tagits fram. När e-tillsyn introduceras på särskilda boenden bör det också undersökas om 

de potentiella effekter som den här studien presenterar faktiskt avspeglar sig i verkligheten.  
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9 APPENDIX 

Bilaga 1 

1. Hur länge ni har arbetat på era nuvarande jobb, och hur länge ni arbetat med 

äldreomsorg generellt. 

- Har ni arbetat på andra särskilda boenden? 

 

2. Skulle ni kort kunna förklara hur ett vanligt arbetspass för personalen ser ut? 

- I vilken utsträckning använder ni er av phoniro 6000 appen? 

 

3. Skulle du kunna förklara hur ni agerar när ett larm går i dagsläget? 

- Är det skillnader på natten och på dagen, i så fall vad? 

- Hur kommer appen till nytta här?  

 

4. Hur många larm går det per natt?  

- Går det ofta flera larm samtidigt? 

- När det kommer in flera larm samtidigt, eller det kommer in larm när ni är upptagna 
med något, hur gör ni då för att prioritera vad som ska göras först? 
 

5. Det finns olika sorters larm, vilka är de vanligaste larmen som utlöses? 

- Vad är de vanligaste anledningarna till att ett trygghetslarm har gått? 

- Hur brukar ni agera vid trygghetslarm? 

 

6. Vad är de vanligaste anledningar till att larm utlöses? 

 
7. Vad är era största utmaningar i dagsläget?  

- Mer specifikt när ni får ett larm? 

 

8. Kan ni se mönster i vilka larm som går när?  

- Kan ni känna på er vad som har utlöst ett larm och varför? 

- Går brukare ofta upp och ut ur sina rum, lämnar avdelningen eller liknande? 

 

9. Upplever ni att det ofta är larm som inte är akuta, där brukaren egentligen inte 

behöver tillsyn?  

- Kan ni berätta om några såna tillfällen? 

- (Hur upplever patienterna dessa tillfällen?) 

 

10. Hur skulle det påverka ert arbete att kunna koppla upp er mot en kamera i 

samband med ett larm? 
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11. När ett larm går, skulle ni kunna förklara ett ”ideal situation” och ett 

mardrömsfall? 

- Kanske något ni upplevt den senaste månaden 

- När upplever ni er som mest stressade? 

- Minst stressade?  

 

12. Tror ni att e-tillsyn skulle kunna underlätta ert arbete, i så fall i vilka situationer 

och på vilket sätt? 

- Vad tror du det enkelt att man missar om man inte har ditt perspektiv som 

undersköterska? 

 

13. Är det något du skulle vilja tillägga, något du tycker jag har missat att ta upp? 
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Bilaga 2 

Skärm 1 – obesvarade larm listan 

 

 

Vad tror du om funktionerna på skärmen? 

Tror du det skulle vara bra med någon annan funktion på denna skärm? 
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Vad tror du är viktigaste med den här skärmen? 

Vilken av alternativen tror du skulle vara bäst? 

Skärm 2 – enskilda larm 

 

 

Vad tror du om funktionerna på skärmen? 

Tror du det skulle vara bra med någon annan funktion på denna skärm? 

Vad tror du är viktigaste med den här skärmen? 

Vilken av alternativen tror du skulle vara bäst? 
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Skärm 3 –E-tillsynsskärmen  

 

 

Vad tror du om funktionerna på skärmen? 

Tror du det skulle vara bra med någon annan funktion på denna skärm? 

Vad tror du är viktigaste med den här skärmen? 

Vilken av alternativen tror du skulle vara bäst? 

Vad tror ni kommer vara vanligast efter utförd e-tillsyn acceptera ett larm, avfärda ett larm 

eller inte göra någonting? 

Hur skulle ni vilja att det fungerar när man redan är på ett larm och utför en e-tillsyn? 
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Vad vill man ha för information tillgänglig? 

Tror ni att man en kontrollfråga vore bra när man avslutar larm vid kameratitt?  

Kameranamn eller funktionsnamn (e-tillsyn) högst upp i statusbaren? 

Inställning till tekniken 

1. Vad tycker ni om tekniken? 

 

2. Vad tror ni det kommer för fördelar med den? 

 

3. Vad tror ni det kommer för nackdelar med den? 

 

4. Hur tror ni brukarna ser på tekniken? 

 

5. Vad tror ni man behöver tänka på när man implementerar e-tillsyn? 

- Annan teknik i erat jobb? 
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Bilaga 3 

Statusskärmen 

 

Inkommande larm - alt #1 

Vad tror ni om denna design? 

Vad tror ni det finns för fördelar med den?  

Vad tror ni det finns för nackdelar? 
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Inkommande larm - Alt #2 och #2.1 

Vad tror ni om denna design? 

Vad tror ni det finns för fördelar med den? 

Vad tror ni det finns för nackdelar? 
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Inkommande larm – alt #3 

Vad tror ni om denna design? 

Vad tror ni det finns för fördelar med den? 

Vad tror ni det finns för nackdelar? 
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Larminfo 

 

Larminfo - alt #1 

Vad tror ni om denna design? 

Vad tror ni det finns för fördelar med den? 

Vad tror ni det finns för nackdelar? 
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Larminfo– alt #2 

Vad tror ni om denna design? 

Vad tror ni det finns för fördelar med den? 

Vad tror ni det finns för nackdelar? 
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Larminfo– alt #3 

dagens design som möjligt.  

Vad tror ni om denna design? 

Vad tror ni det finns för fördelar med den? 

Vad tror ni det finns för nackdelar? 
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E-tillsynsskärmen 

        

E-tillsynsskärmen– alt #1 (porträtt och landsskapsläge) 

 

 

e-tillsynsskärmen– alt #1.1 

Vad tror ni om denna design? 

Vad tror ni det finns för fördelar med den? 

Vad tror ni det finns för nackdelar? 
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    E-

E- E-tillsynsskärmen alt #2 

 

 

Kameratittskärmen – alt  #2.1 
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E-tillsynsskärmen – alt  #2.2 
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E-tillsynsskärmen– alt  #2.3 

Vad tror ni om denna design? 

Vad tror ni det finns för fördelar med den? 

Vad tror ni det finns för nackdelar? 

Önskade effekter av e-tillsyn 

1- Vad hoppas ni att e-tillsyn kan bidra med i ert arbete? 

- Hur tror ni det kan bidra till det? 

- Vad tror ni man bör tänka på för att nå det? 

 

2- Vad hoppas ni att e-tillsyn kan bidra med för brukarna? 

- Hur tror ni det kan bidra till det? 

- Vad tror ni man bör tänka på för att nå det? 


