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Sammanfattning 

En undersökning av det upplevda behovet att införa digitala lås på en enhet i Södertälje 
kommun, ett kvalitetshus används för att välja ett system utav tre. Därefter kalkyleras vad 
en investering skulle kosta och slutligen levereras en kalkyl som visar vad ett införande 
skulle kunna generera i monetära termer. 
 
Att investera i en pilotanläggning med 77 brukare skulle kosta cirka 50 000 kronor, detta 
är en sanning med modifikation – alla kostnader är inte medräknade, utan bara licens för 
mjukvara och hårdvaran. Kalkylen visar en potentiell besparing på: 200 000 kronor om 
man räknar på 20-minuter, 100 000 kronor om man räknar på 10-minuter och 120 000 
kronor om man räknar på 12-minuter.    
 
Idag använder kommunen traditionella (fysiska) nycklar och förvarar brukarnas nycklar i 
både större och mindre skåp hos enheterna. Enligt rutinen ska nycklarna tillbaka till 
nyckelskåpet vid ett eventuellt byte, detta medför att det blir väldigt mycket spring med 
nycklarna.  
 
Om ett trygghetslarm utlöses så har utföraren 30-minuter att inställa sig hos brukaren. 
Problem kan uppstå om nycklarna inte finns registrerade i systemet på rätt sätt, samt att 
personalen under dagen har överlämnat nycklarna till någon annan i personalen och inte 
lämnat tillbaka nycklarna till nyckelskåpet mellan överlämningarna. Det kan också vara så 
att nycklar försvinner, som sedan måste ersättas av kommunen. De största tidstjuvarna 
finns: vid larm, morgonrutinen och byten på dagen. Det händer mycket under en arbetsdag, 
vilket gör att personalen behöver byta nycklar med varandra och personalen löser detta på 
det bästa sättet för tillfället och inte alltid enligt rutinen.  
 
I rapporten undersöks vilka system som utförarna använder och slutsatsen är att det är 
lämpligt att försöka använda ett system som passar in smidigt i befintliga system, så att det 
inte blir ytterligare system. Det är även viktigt vid ett eventuellt införande fundera på hur 
kommunen tänker organisera sig vid: installation, underhåll och förvaltning – vill 
kommunen disponera antingen en central enhet, decentraliserad ute hos enheterna eller 
använda externa entreprenörer, exempelvis en låssmed.    



 
Utförarna är positiva och upplever att behovet finns att införa digitala lås, medan 
fastighetsägarna inte ser en direkt nytta med lösningen. Mycket beror på hur kommunen 
för dialogen och bjuder in till samtal vid ett tidigt stadium och förklarar vad man har tänkt 
sig för lösning. 
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Smarta lås, digitala lås, hemtjänst, Södertälje kommun, fysiska nycklar, välfärdsteknik. 
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Abstract 
A study of the perceived need to introduce digital locks on a unit in Södertälje municipality, 
a quality house is used to select a system of three. Then calculates what investment would 
cost and finally, a calculation will be presented which shows what an introduction could 
generate in monetary terms. 
 
Investing in a pilot plant with 77 users would cost about SEK 50,000, this is a truth with 
modification - all costs are included, but only software and hardware licenses. If you count 
in 20 minutes, 100,000 kronor if you count 10 minutes and 120,000 kronor if you count in 
12 minutes. 
 
Today, the municipality uses traditional (physical) keys and stores users' keys in both 
larger and smaller cabinets at the units. According to the routine, the keys should be 
returned to the key cabinet in the event of a change, which means that there will be a lot of 
running with the keys. 
 
If a security alarm is triggered, the operator has a 30-minute setting for the user. Problems 
can occur if the keys are not properly registered in the system, as well as during the day 
that staff have handed the keys to someone else in the staff and did not return the keys to 
the key box between the handover. It can also be that keys disappear, which must then be 
replaced by the municipality. The biggest time thieves are: in case of alarm, morning 
routine, and change of day. It happens a lot during a working day, which means that the 
staff needs to change keys with each other and staff solve this in the best way for the 
moment and not always according to the routine. 
 
In the reports investigate which system the executives use and the conclusion is that it is 
appropriate to use a system that fits smoothly into existing systems so that there is no 
additional system. It is also important for a possible introduction to thinking about how the 
municipality intends to organize: installation, maintenance, and management - which the 
municipality has either a central unit, decentralized out of the units or use external 
contractors, such as a locksmith. 
 



The performers are positive and feel that the need is to introduce digital locks, while the 
property owners do not see a direct benefit from the solution. Much depends on how the 
municipality for the dialogue and invites to talks at an early stadium and explains what you 
are planning for a solution. 
 
Key-words 
Smart locks, digital locks, home help, Södertälje municipality, physical keys, welfare 
technology. 
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1 Inledning 
I det första kapitlet presenteras ämnet genom att sättas i ett sammanhang, det 
börjar med en generell beskrivning i bakgrunden, för att sedan gå till en mera 
specifik beskrivning i syftet och målet. Målet bryts sedan ned i omfattningen och 
bildar tre omfattningsfrågor, sist i kapitlet kommer avgränsningarna.  
      

1.1 Bakgrund 
Detta är ett examensarbete på 15-högskolepoäng och är tänkt att användas som ett 
beslutsunderlag vid ett eventuellt införande av digitala lås inom hemtjänsten i 
Södertälje. Arbetet valdes för att området är intressant och kurserna från 
utbildningen som praktiseras i arbetet är explicit kvalitetsteknik för ständiga 
förbättringar, samt ekonomistyrning. Det handlar om att basera beslut på fakta och 
detta kan göras genom användning av olika verktyg. Kaizen – ständiga 
förbättringar, är något som arbetats med i både produktionen och 
kvalitetstekniken samt Gemba – gå och se med egna ögon” (Liker, 2009). Ständiga 
förbättringar handlar inte bara om stora konkreta förbättringar, utan det handlar 
mångt och mycket om att hitta små förbättringar inom den dagliga verksamheten 
som ska vara ekonomisk lönsamma under en längre tid. Att hitta någon besparing 
på en minut under en arbetsdag ska sättas i perspektiv mot antalet anställda och 
flera år som rutinen utförs, det kan visa sig att det finns mycket pengar att spara 
(Johansson & Abrahamsson, 2008).      
 
Att gå från ”fysiska” nycklar till digitala låssystem är en utveckling mot ökad 
användning av välfärdsteknik och tekniken behövs för att klara framtida 
vårdutmaningar. Enligt statistiken från 2018 ökar medellivslängden i Sverige för 
män 80,78 och kvinnor 84,25, det finns alltså en ökad andel äldre vilket skapar 
utmaningar för välfärden – färre ska försörja och serva de äldre (SCB, u.d.). 
Välfärdsteknik är ett område med många möjligheter och enligt socialstyrelsens 
kunskapsbank menas:  
 

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som 
har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. 
Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller 
någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas 
som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på 
konsumentmarknaden. 
     
   (socialstyrelsen.se, u.d.) 

 
Sedan finns begreppet E-hälsa med betydelsen att information flödar digitalt och 
praktiseras genom olika digitala verktyg, ett exempel är: e-recept istället för recept 
på pappret – digitala verktyget är till för att utbyta information snabbt genom att 
digitalisera vårdkedjan och vad är då hälsa. På socialstyrelsens hemsida kan man 
läsa följande om E- och hälsa: ” Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att 
uppnå och bibehålla hälsa.” (socialstyrelsen.se, u.d.). Alltså är tanken med 
investeringen i välfärdsteknik att förbättra vården och omsorgen på ett effektivt 
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sätt, utan att kostnaderna ska skenar iväg, införandet av tjänsterna ska göras utan 
att sänka den enskildes individens livskvalitet – poängen är att öka den.  
 
Det upplevda problemet är att det snabbt blir komplext vid val av olika: 
entreprenörer, tekniska lösningar och många gränssnitt som kanske inte passar 
ihop. På Södertälje kommun har man valt en systematisk modell för att kunna 
arbeta sig fram i processen vid införandet av välfärdsteknik, som i detta fall 
handlar om digitala låslösningar inom äldreomsorgen. Det finns även en oro vid 
implementeringen av digitala lösningar se exempelvis: ”När robotdammsugaren 
spionerar på dig”, i artikeln beskrivs hur hackare kan komma åt information, styra 
bilar och digitalt lås  (Lagerström, 19). I allmänhet blir lösningarna av 
välfärdsteknik hela tiden bättre och detta gäller även generellt inom området 
teknik, till exempel: inom en snar framtid kommer 5G att användas av 
konsumenter på marknaden och med den tekniken kommer enligt professor i 
radioteknik Jens Zander: ” (…) i framtiden så krävs det mycket låg fördröjning och 
hög tillförlitlighet. Här kan 5G vara standarden då det är ett radiosystem med 
mycket låg fördröjning” (Zander, 2018). Således är det som är ett problem idag, 
löst i framtiden och den som inte är förberedd och har börjat använda tekniken 
kommer för eller senare att behöva ta igen ett tappat försprång. Inom industrin 
talar man om industri 4.0, som är den fjärde industriella revolutionen och 
utvecklingen går exponentiellt fort, det som kan vara viktigt i och med införandet 
av teknik är att det ska tillföra ett värde och man ska inte införa tekniken bara för 
att möjligheten finns – en del som vill införa tekniken gör det för att det är möjligt 
oavsett om det tillför värde eller inte.  
 
I kommunerna handlar det inte längre om man ska använda teknik, utan hur – det 
handlar om att lösa de praktiska frågorna vid ett införande av ny teknik och att 
göra detta på ett systematiskt sätt, i det systematiska vill man så mycket som det 
går visa innan en investering att investeringen öka nyttan både för brukaren och 
verksamheten.  
 

1.2 Syfte & Mål 
Syfte är att i framtiden producera ett beslutsunderlag, som följande rapport är en del i. 

Målet är att undersöka det upplevda behovet av digitala lås i hemtjänsten, vad olika 

intressenter anser om digitala lås, uppvisa kalkyler vad det skulle kunna kosta att införa 

låsen och eventuell besparing.   

 

1.3 Omfattning  
Arbetet avser att undersöka i allmänhet enhet B och i synnerhet enhet A. I 
omfattningen bryts målet ned och har resulterat i följande frågor: 
 

1. Hur arbetar utförarna med nyckelhanteringen? 
2. Hur förhåller sig de digitala låssystemen till behov av system? 
3. Vad det skulle kosta att införa en pilotanläggning och hur mycket skulle 

effektiviseringen generera i monetära termer?    
 

1.4 Avgränsningar  
Rapporten avser inte att visa en helhetsbild, utan belyser endast valda delar av en 
komplex verklighet. Det som rapporten inte kommer att undersöka är hela 
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Södertälje kommun, utan valda delar av kommunen, i detta fallet enhet A och enhet 
B. Rapporten kommer inte heller att undersöka alla låslösningar på marknaden 
utan endast tre stycken.  
 

1.5 Lösningsmetoder  
För att besvara frågorna i omfattningen har följande metoder använts: 
 

1) Tidigare forskning, bakgrund och organisationsschemat – litteraturstudie 
med hjälp av databaserna via biblioteket på Kungliga Tekniska Högskolan, 
så som: Libris, Google Scholar, Diva, men även via andra databaser 
exempelvis: Statistikmyndigheten (SCB), Kolada, och Google, 
verksamhetsplaner inom Södertälje kommun. 

  
2) Enkäter – fråga en större mängd människor för att ta fram en övergripande 

bild av vilka behov som finns. Detta kommer att ge underlag för framtidens 
djupare undersökningar. 

 
3) Fokusgrupper – samla en grupp människor för att ytterligare minska min 

hypotes om vilka upplevda behov som finns, som kommer att ge underlag 
till de mera djupgående intervjuerna. 

 
4) Intervjuer – personliga interjuver för att ställa frågor om de upplevda 

behoven samt hur dagens lösningar ser ut.  
 

5) Observationer – studier på plats av olika situationer som anses 
problematiska som kommit fram genom ovanstående undersökningar.   

 
6) Benchmarking – intervjuer av kommuner och litteraturstudie via olika 

databaser.  
 

7) Kundcentrerad planering (QFD)/kvalitetshus – i denna metod används 
både kvalitativa påståenden som kan viktas med kvantitativa värden, ofta 
mellan 1–5, ett viktat värde framtagen tillsammans med kommunen. Att 
fastställa en hypotes om enhet A:s upplevda behov genomförs genom: 
enkäter, fokusgrupper, interjuver och observationer. Detta kommer att 
sammanställas i ett kvalitetshus, för att kunna välja en relevant produkt på 
marknaden som uppfyller behovet som personalen upplever, för att välja 
system används statistik från Stockholms kommun som har utvärderat 
lösningarna både kvalitativt och kvantitativt. Detta blir således ett 
dialogeverktyg som synliggör behovet och egenskaperna hos produkterna 
på marknaden, samtidigt som den ger en bild över vad som man kan behöva 
tänka på vid fortsatt arbete och frågeställningar. 

 
8) Den ekonomiska beräkningen och effektiviseringen tas fram 

via digitaliseringssnurra för hemtjänst och digital nyckelhantering. 
 
 
 
 
 

https://www.scb.se/
https://www.scb.se/
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2 Teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen beskrivs aktuellt kunskapsläge inom det valda 
området.  Kapitlet tar även upp etiska principer som beaktas vid arbetet samt 
metoder och val av metoder.  
 

2.1 Forskningsetiska principer 
När man undersöker ett område kan olika metoder användas som på ett eller 
annat sätt kommer att beröra olika individer. Som i vanliga fall är den som 
undersöker inte osynlig och lever i ett socialt vacuum. Det är följaktligen så att 
vissa personer får man sämre kontakt med medan andra personer fungerar bättre 
ihop, detta är ett problem för relevansen och man kan således konstatera att 
ingenting är helt objektivt. För att säkerställa att undvika missförstånd har de 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(2002) tillämpats, som i huvudsak består av fyra huvudkrav: 
 

Regel 1: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor 
som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 
delta.     
 
Regel 2: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke 
dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 
undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig 
karaktär). 

 
Regel 3: De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att 
självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 
delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 
negativa följder för dem. 

 
Regel 4: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 
undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller 
påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 
forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller 
uppgiftslämnare. 
   (Vetenskapsrådet.se, 2002) 
 

2.2 Kundcentrerad planering (QFD) och kvalitetshuset  

En metod som används inom kvalitetstekniken för att synliggöra kunders behov 
och förväntningar är Quality Function Deployment som förkortas QFD och på 
svenska kallas kundcentrerad planering. Kundcentrerad planering är ett sätt att 
prioritera genom att använda en matris, ett vanligt verktyg är att bygga upp ett 
kvalitetshus (Bergman & Klefsjö , 2012). Det finns ett ”vad” på ena axeln och ett 
”hur” på andra se figur 3.  Med ”vad” menar man någon form av behov, det kan vara 
kundens eller problemets behov. Det är inte alltid självklart vad som är behoven 
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och vad som är egenskaperna, detta är således en modell utav en komplex 
verklighet som är fylld av kompromisser. Det krävs många gångar analys och 
reflektion innan man har kommit fram till behoven och sedan behöver man också 
prioritera behoven (Bergman & Klefsjö , 2012). I verktyget används både 
kvalitativa påståenden som kan viktas med kvantitativa värden. På den vertikala 
axeln kan man rada upp behoven och ett viktat värde där kunden funderar på vad 
som är viktigast i sammanhanget (se även figur 1), ofta en skala mellan ett till fem 
(där fem är bäst och ett är sämst) och detta kan man ta reda på genom olika 
kundundersökningar: observationer, enkäter, fokusgrupper. På den horisontella 
(hur) axeln sätter man produktegenskaper och i mitten är en sambandsmatris 
(Bergman & Klefsjö , 2012).  I sambandsmatrisen möter egenskaperna behoven i 
en skala med ett lämpligt mellanrum exempelvis: 1, 3, 5. Det är viktigt att inte 
använda för lite mellanrum i skalan, utan att använda en lämplig skala så att man 
ser skillnader i slutändan.   
 

 
Figur 1 Förklarande bild av ett kvalitetshus efter upplägg i (Bergman & Klefsjö , 2012) 

För att ta fram det ”bästa” systemet på ett systematiskt sätt kan ett kvalitetshus 

användas, problemet blir om man tar med för många faktorer gör att planeringsmatrisen 

blir svåröverskådlig och komplex. Man behöver inte använda modellen fullt ut med alla 

funktioner, utan den kan också fungera som ett dialogverktyg mellan olika grupper både 

interna- och externa kunder (Bergman & Klefsjö , 2012).  

 

2.3 Aktivitetsbaserad kalkylering  

Aktivitetsbaserad kalkylering som på engelska kallas Activity Based Costing därav 
förkortningen ABC-kalkyl (Skärvad & Olsson, 2017). Det finns i kalkylsammanhang 
indirekta- och direkta kostnader och nyttan med ABC-kalkyl är att fördela de 
indirekta kostnaderna rättvist inom organisationen, enligt författarna Skärvad och 
Olsson så sker ABC-kalkylering på följande sätt: 
 

• Redovisa de indirekta kostnaderna på aktiviteter istället för på 
kostnadsställen.  

 
• Identifiera kostnadsdrivarna för varje aktivitet. 
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• Fördela kostnaden för företagets aktiviteter med kostnadsdrivare som 

grundläggande fördelningsnyckel. 
(Skärvad & Olsson, 2017) 

 
Med en aktivitet avses allt som sker i ett företag (Andersson, 2013). Om ett företag 
bara gör en produkt och om företaget bara har två anställda där en producerar och 
en administrerar skulle en ABC-kalkyl anses vara överflödig, idag finns det 
komplexa företag med många aktiviteter och för att göra en självkostnad på 
produkten/tjänsten kan företagen behöva en relevant kalkylmetod, då finns ABC-
kalkylering.  
 
I en ABC-kalkyl blir indirekta kostnader för kostnadsbäraren uppdelade på 
aktiviteter det vill säga resurser (maskin/personal) som utnyttjas av flera än en 
kostnadsbärare, med kostnadsbärare menas: produkten, tjänsten, order, projekt 
som företaget producerar/utför. Direkta kostnader registreras omedelbart på 
kostnadsbäraren. Det blir relevant att hitta ett mått på användningen av 
aktiviteten för varje kostnadsbärare och kostnadsdrivarna i en ABC-kalkyl är ett 
mått på utnyttjandet av aktiviteten per kostnadsbärare, exempel på 
kostnadsdrivare kan vara: antalsvolym, antal order, arbetstid, antal artiklar. Att 
identifiera aktiviteterna i ett företag kan vara ett krävande arbete och det är viktigt 
att det finns en standard på företaget, så att fördelningen bli jämn. Men att bli 
alldeles för detaljerad gör också att kalkylmodellerna blir mera avancerade, 
exempel på aktiviteter: lagerhyra, hantering, löner på inköp- och 
materialhantering, ställkostnader, utvecklingsarbete (Andersson, 2013).   
 
Gränsen mellan olika aktiviteter har i moderna organisationer allt mera suddats ut 
och aktiviteter är inte längre hierarkiskt funktionsorienterade, utan för att öka 
flexibiliteten i företagen kan exempelvis administrativa uppgifter utföras av andra 
i företaget som inte tillhör den administrativa funktionen i företaget det vill säga 
en som arbetar med produktion kan mycket väl också sysselsätta sig med 
administrativa uppgifter i produktionen. Att kalkylera med traditionella metoder 
har klandrats för att vara otillräckliga och schablonmässiga (Andersson, 2013).  
Den schablonartade fördelningen liknar den hieratisk funktionsorienterade sättet 
att organisera företaget. Att kalkylera sina kostnader på ett schablonartat sätt 
innebär att olika funktionsavdelningar: inköp, tillverkning, försäljning blir 
kostnadsställen (Andersson, 2013), exempelvis: om det finns två 
tillverkningsavdelningar som har varsina två produkter, för att sedan göra en 
produktkalkyl enligt den schablonmässiga metoden, så fördelar man 
materialomkostnaderna, tillverkningsomkostnaderna, administrationskostnader 
schablonmässigt – man tar en förutbestämd procentsats från alla produkter 
exempelvis alla ska bidraga med administrationen och då lägger företaget på två 
procent och sedan finns det en inköpsavdelning och då lägger företaget även där 
på två procent. Problemet blir sedan när kostnaderna kommer ned på kalkyl 
objektsnivå i ungefär lika stora delar och vad man bortser ifrån är att det på 
inköpsavdelningen ägnar ganska olika tid beroende på om det är många olika 
leverantörer som behövs jämfört om det är en produkt där en leverantör har alla 
indelar, eller om det är mycket kundanpassningar kring produkten som inte 
kommer med i schablonerna – man behandlar alla produkter alldeles för lika, 
vilket ger en felaktig kalkylering. 
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Vad är en bra fördelningsgrund – är tid alltid den bästa, eller plats? Det bästa är om 
de indirekta kostnaderna samvarierar på något sätt på lång sikt exempelvis yta, att 
en större produkt har en större volym och ska därför även ha större 
lagerkostnader, även fast kostnaderna är fasta och vi har hur mycket plats som 
helst – lagerstorleken på produkten påverkar inte hyreskostnaderna just nu, men 
om företaget inte i dagsläget tar hänsyn till att produkter tar större plats och 
därmed för mera av lagerhyran på de produkter som tar större plats, så kommer 
anställda att börja tänka som om detta inte spelade någon roll. Sedan får företaget 
problem när lagret är fullt och företaget har inte kostnadsförts för skrymmande 
varor, det är viktigt att det på längre sikt ska finnas någon samvariation. Att 
identifiera företagets aktiviteter är beroende på bransch och perspektiv 
(Andersson, 2013). Alltså har man fastställt lämpliga kostnadsdrivare som kopplar 
samman indirekta kostnader med företagets kostnadsbärare med någon lämplig 
påläggsats som har någon relevant samvariation på längre sikt så är det bra.  
 

2.4 Process 
När ett företag systematiskt väljer att arbeta med förbättringar kan det vara 
lämpligt att använda någon vedertagen modell och det finns några olika: Business 
Process Re- engineering (BPR), Tolvtalproduktivt underhåll (TPU) och Offensiv 
kvalitetsutveckling (svensk översättning av TQM – Total Quality Management) 
(Bellgran & Säfsten, 2005). Det som rapporten har hämtat mycket inspiration är 
från boken: Kvalitet från behov till användning och enligt författarna kan Sex 
Sigma och LEAN räknas med under namnet Offensiv kvalitetsutveckling (Bergman 
& Klefsjö , 2012). När man arbetar med Offensiv kvalitetsutveckling finns det fem 
hörnstenar och en av dom är: ”arbeta med processer” (Bergman & Klefsjö , 2012). 
En process är ett: ” nätverk, bestående av nätverks som sammanhängande 
aktiviteter, och som upprepas i tiden” (Bergman & Klefsjö , 2012). Det kan således 
vara resurser som kommer från någon leverantör som bearbetas i organisationen 
och som resulterar i något produkt/tjänst. En uppdelning kan görs i: 
huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. Huvudprocessen syftar till 
att uppfylla kunders önskemål, medan ledningsprocesser handlar om att uppfylla 
mål och strategier och slutligen stödprocesser som kan ses som hjälpmedel till 
huvudprocessen (Bergman & Klefsjö , 2012). Oavsett vad organisationen kallar 
sina förbättringsprogram så är innehållet viktigast och det handlar om att anpassa 
filosofierna och modellerna till organisationen (Bergman & Klefsjö , 2012).    
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2.5 Metod 
När man skriver vetenskapliga rapporter finns det två övergripande metoder 
kvalitativa och kvantitativa. Ett kännetecken för en kvalitativ metod är att 
forskaren själv befinner sig i den verklighet som vill speglas, kvantitativ metod 
samlar forskaren in materiel som i regel är en större mängd information som kan 
sammanställas genom statistik eller andra kvantifierbara data, detta är bra om 
man vill undersöka ett stort område, för att kunna fastställa en hypotes. Frågan blir 
vid kvantitativa metoder om det statistiska metoderna är signifikanta det vill säga 
är undersökningen tillräckligt stor för att kunna fastställa en hypotes som är en 
relevant återspegling av verkligheten, det krävs mycket kunskap för att kunna 
fastställa en relevant hypotes (Patel & Davidson, 2011). Problemet med kvalitativ 
metod är tolkningen och dess begränsande mängd och att situationerna är svåra 
att återskapa. För att sätta sig in i ett arbete kan man använda sig av olika 
databaser där nyckelord används för att sätta sig in i ett ämne (Ejvegård, 2003). 
 
När man intervjuar personer finns två huvudtyper av intervjusituationer, 
ostrukturerade och strukturerade (Carlström & Carlström Hagman, 2007). För att 
få en friare situation där den som intervjuas får svara relativt fritt på frågor kan 
man använda ostrukturerade intervjuer, men där intervjuaren ändå måste hålla en 
viss disciplin på samtalet, för att samtalet ska fortsätta inom ramarna för ämnet. 
En annan intervjusituation är där man frågar 5–10 personer samtidigt och kallas 
för fokusgrupper eller gruppintervju, samtalet leds av en moderator (Kotler, et al., 
2017). Vid en intervjusituation möts olika personligheter med sin egen tolkning av 
verkligheten. Det kan vid olika möten finnas en osäkerhet vad en annan person 
egentligen menar. Det kan finnas abstraktioner i ord och begrepp som för vissa är 
självklara, men är abstrakta för andra, man kan således inte helt utesluta att 
personer svarar på frågor som de egentligen inte förstår eller tror sig att dom 
förstår. Det samma gäller för enkäter, då frågorna kan vara tvetydiga och oklara.  
 
Det kan vara viktigt att påminna sig om att författaren av rapporten har försökt att 
återge en så exakt bild av verkligheten som möjligt, men som alla andra har sin 
egen föreställning om verkligheten, som speglas i rapporten, därför är det viktigt 
att läsa med kritiska ögon, men avsikten är att ge en så sann bild som möjligt. Allt 
som sägs och formuleras av en människa under en konversation är fyllt av 
tyckanden och åsikter, det kan också handla om olika sorters kroppsspråk och 
tonfall som inte syns på en bandspelare och tolkas av mottagaren. Vid en 
observation blir man inte osynlig utan blir en del av den sociala situationen 
(Jeffmar, 87). Men problemet att tolka all fakta på ett exakt sätt är rimligen ganska 
svårt, men hoppas att det inte blir så fatalt feltolkat som författaren Molcho 
beskriver så bra: 
 

Man måste notera all fakta i den aktuella situationen och tyda dom 
riktigt, men jag hoppas att det inte ska gå för någon av oss som för 
professorn som experimenterade med en loppa. Han slet av ett ben på 
den och ropade hoppa, och loppan hoppade, detta skrev han också i 
sina anteckningar, vid det: andra, tredje och fjärde benet samma 
resultat, så stod nästa ben på tur, men loppen reagerade inte ens på 
hans tillrop – den lärde mannen drog slutsatsen: när man berövar 
loppan det femte benet förlorar den hörseln. 

     (Molcho, 1984) 
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För att minimera risken för feltolkning som Molcho beskriver i ovanstående text, 
har materialet bearbetats på följande sätt: vid insamling av material är det centralt 
att vara systematisk, för att säkerställa en relevant tolkning. Under varje intervju 
förs anteckningar som kompletteras direkt efter. Vid observationen har ett 
observationsschema använts och kompletterande frågor har ställts efter 
observationen. För att spegla en så relevant återkoppling som möjligt krävs att 
hela tiden vara kritisk mot sina tolkningar. Att komma fram till en så tydlig slutsats 
samt kunna vara kritisk har författarna Carlström & Carlström-Hagman 
rekommenderat följande: 
 

✓ Skriv rent materialet. 
✓ Läs igenom tillräckligt många gånger så att man kan materialet. 
✓ Bearbeta och analysera materialet. 
✓ Diskussionspartner.  
✓ Återkom hela tiden till problemställningen.  

 
(Carlström & Carlström Hagman, 2007) 
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3 Tidigare forskning 
För att undersöka området har följande databas använts: LIBRIS, Google Scholar 
och DIVA och nyckelord som har skrivits in i databaserna: ”nyckelfri” hemtjänst, 
digitala lås i hemtjänsten, digitala lås, smarta lås och smarta lås i hemtjänsten. Det 
som hittas vid sökningen var en studie från 2010 skriven av Stefan Lundberg se 
(Lundberg , 2010). I rapporten undersöks olika lås genom tester i laborationsmiljö: 
”Ni ställer ett elektroniskt lås med tillhörande utrustning, nycklar och 
programvara fritt till vårt förfogande under 6 månader, Ni avgör hur och vem som 
ska installera låset i vår testlägenhet på KTH Haninge.” (Lundberg , 2010) och 
detta har Lundberg kombinerat med enkäter och kostnadsberäkningar. I 
Rapporten är vid det här laget lite föråldrad, men man kan ändå konstatera dessa 
frågeställningar: 
 

• Hur ska låset användas (mobilitet eller fast installation)?  
• Vem är köpare?  
• Finns det redan lås inom köparens organisation?  
• Kan systemet fungera i köparens administrativa struktur?  
• I vilken miljö ska låset användas (spritt på stan eller i ett särskilt boende)? 
• Vad kostar låset under dess livslängd? 
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4 Organisation hos äldreomsorgnämnden på Södertälje 
kommun  
I Södertälje är det äldreomsorgsnämnden som har ansvaret för personer över 65 
med åldersrelaterade behov. Hemtjänsten i Södertälje är uppdelad i olika områden 
se figur 2. Figur 2 beskriver hur äldreomsorgsförvaltningen i Södertälje kommun 
har organiserat sig och inom äldreförvaltningen finns förutom enheterna inom 
hemtjänsten även: hälso- och sjukvårdsenheten, bemanningsservice, boende och 
externa utförare. Det finns även medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
myndighet. Fokus i denna rapport ligger enbart på hemtjänsten.        
 

 
Figur 2 Organisationsschema äldreförvaltningen  (sodertalje.se, 2019) 

Arbetet har genomförts hos hemtjänsten i främst enhet A och delvis hos enhet B. 
Enhet A är man bemannad klockan 7–22, antalet omsorgstagare är 65 personer 
och personalen är 24 personer, på enhet A åker man även på larm. På enhet B 
arbetar det 8 personer och de både åker på larm och installerar trygghetslarmet. 
Man har en larmenhet som enbart servar tre enheter och en till är just på väg in. 
Att man delat upp det i en larmenhet är för att ge en bättre service och en bättre 
arbetsmiljö. Larmenheten ingår i ett projekt och ska utvärderas under året, för att 
se om det ger en bättre service till brukarna med en central larmenhet, som det är 
idag inom delar av Södertälje som inte servas av en central larmenhet får ordinarie 
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hemtjänstpersonal avbryta sitt ordinarie schema för att åka på larm. Idag anser 
man att dem ordinarie verksamheten störs av larm – det går inte att simulera hur 
en brukare i framtiden kommer att larma och det ordinarie schemat har svårt att 
hantera larmen, man kan inte planera ut larm, för att man inte vet när larmen 
kommer.  
 

5 Omvärldsbevakning  
I kapitlet presenteras en omvärldsbevakning som är genomförd med interjuver 
och litteraturstudie med: Stockholm, Norrköping och Järfälla. I Norrköping har 
man arbetat med digital hantering av nycklarna sedan 2011 och är därmed den 
kommunen i omvärldsbevakningen som har mest erfarenhet, Järfälla såväl som 
Stockholm har kommit något eller några steg längre än Södertälje. 
    

5.1 Stockholm 
I Stockholm började en del av arbetet år 2014 och då fick man ett uppdrag i 
budgeten att införa digitala lås, sedan hände det ingenting. År 2016 tog kommunen 
nya tag, informanten fick uppdraget av staden centralt att samverkan genom 
digital demo som är ett samverkansprojekt se: (digitaldemostockholm.com, u.d.) 
och då tog projektgruppen fram en projektrapport som heter: ”smarta lås 
projektrapport fas 1” (Dominius & Busk, 18). I Stockholm finns även ett projekt 
som heter smart stad, som håller på med flera olika digitaliseringsprojekt i 
Stockholm, där smarta lås är ett avgränsat arbete och utifrån detta har man 
kommit fram till ett koncept där man upphandlar en gemensam plattform, som ska 
kunna användas av flera än hemtjänsten, kommunen väntar sig att kunna dra nytta 
av en gemensam plattformslösning för flera verksamheter inom Stockholm. Med 
plattformslösningar menar informanten att kommunen ska kunna koppla ihop 
olika systemlösningar och att portlåsen i olika fastigheter kan användas av flera 
enheter inom kommunen – allting i en ända plattform som ska kunna skötas 
digitalt. 
 
Det första området i Stockholm där kommunen har valt att testa digitala låsen i 
större skala är Årsta-Enskede-Vantör (Gruvegård, 19). Kommunen är inne i en 
upphandlingsfas och piloten är begränsad till Årsta hemtjänst som är en 
kommunal verksamhet. Storleken på projektet är 40 brukare och 15 fastigheter för 
att testa den låslösningen som upphandlas, i skrivande stund vet inte informanten 
från Stockholm vilken lösning som det kommer att bli. Alltså börjar man med 
hemtjänsten för att sedan bygga ut med: installation, behörighet och integrationer 
med andra verksamheter exempelvis sophämtningen. I Stockholm finns det enligt 
informanten cirka 100 olika privata företag som ska in i systemet. Detta beror på 
LOV (lagen om valfrihet) så får brukaren välja vilket företag brukaren vill ska serva 
en, var tredje månad släpper Stockholm in företag i LOV:en som uppfyller kraven. 
Alla över 65 år i Stockholm har enligt informanten rätt till trygghetslarm som 
kostar 100 kr i månaden och då måste man ha en larmnyckel, sedan måste man 
välja hemtjänst och vill man sedan byta måste den som hade nyckel innan skicka 
nyckel till den nya utföraren och det kanske är 5 år sedan som man använde ett 
larm och det händer att nycklarna är gamla (det händer att brukare byter lås utan 
att skicka in nya nycklar). I Stockholm anser informanten att de tre största 
tidstjuvarna är vid: larm, morgonrutinen och byten på dagen.  
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Enligt informanten kommer kommunen att utvärdera hur det fungerar mellan 
olika aktörer och system och under hösten år 2020 kommer Stockholm att göra en 
införande pilot.  Enligt informanten kommunen planerat att under åren 2021–
2022 kunna integrera hela staden. Tanken med att införa det i en liten skala är för 
att testa hur det fungera och lära sig hantera systemen. Kostnaden för hela 
Stockholm för investeringen kommer att bli 60 miljoner och kommunen räknar 
med att spara 70–80 miljoner per år.   
 

5.2 Norrköping 
I Norrköping börjades projektet med en utvärdering av nyckelfria lås 2010 och i 
Norrköping finns det: ”cirka 2 500 omsorgstagare och 23 hemtjänstenheter” 
(swedishict.se, u.d.). Efter utvärdering så tog man beslut om att införa systemet i 
hela kommunen, resultatet efter utvärderingen visade en tidsbesparing på cirka 6 
% av arbetstiden, vid en mejlkonversation med ansvarig på Norrköpings kommun 
där frågan berörde de 6 procenten: 
 

De sex procenten är en vedertagen siffra baserad på tidigare 
mätningar av tidsvinsten vid digitalisering av nyckelhantering. Våra 
egna mätningar under utvärderingen i två hemtjänstområden visade 
en tidsvinst på c:a 3 procent, då var inte heller all nyckelhantering i de 
områdena digital utan det var en blandning. Jag har tyvärr inte kvar 
underlagen från den tiden men om jag hittar dem kan jag gärna skicka 
dem vidare. Utifrån de mätningarna kunde jag slå fast att tidsvinsten 
bör landa på minst de sex procenten, i vissa fall kanske högre om det 
handlar om långa avstånd till hemtjänstlokalen. 
  
Jag tycker också att man ska balansera tidsvinsten mot tidsåtgången 
för administration av systemet, det går åt en del tid även om 
tidsvinsten totalt överväger. 
 

I Norrköping anser man att fördelarna med systemet är följande: 
 

• För omsorgstagaren: Ingen oro för att lämna ut nycklar, inga 
kopior av nycklar behöver lämnas ut och finnas ute på vägarna. 

• För verksamheten: Lägre kostnader, bättre arbetsmiljö och 
personalnöjdhet, vårdgivare kan ha tillträde till 
omsorgstagarens bostad snabbare eftersom ingen tid behöver 
läggas på att hämta nycklar i en central lokal. 

• För samhället: Minskad trafik, bättre miljö 
 

    (swedishict.se, u.d.) 
 
Efter att man hade bestämt att införa ett nyckelfritt system så startade man en 
upphandling 2012 och installationen genomfördes under 8 månader och var då 
installerat hos 2400 brukare och 900 entrélås, under 2017 var målet att nå 2700 
brukare (swedishict.se, u.d.).  
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5.3 Järfälla 
I Järfälla kommuns tjänsteskrivelse från äldrenämnden: Dnr Äld 2019/84 kan man 
läsa i slutsatsen att förvaltningen: ” antar förslaget om ett införande av nyckelfri 
hemtjänst i hela kommunen.” (jarfalla.se, 2019). Beslutet grundar sig på en 
utvärdering av nyckelfri hemtjänst som Järfälla kommun har genomfört. I Järfälla 
har man haft digitala lås på prov i områden Barkaby-Skälby hemtjänst, som 
grundar sig på rapporten från Järfälla kommun: Nyckelfria ”smarta” lås i 
hemtjänsten och i slutsatsen kan man läsa följande: 
 

Socialförvaltningen föreslår att nyckelfri hemtjänst först testas i ett 
mindre pilotprojekt till en grupp brukare, ungefär 50–80 stycken, som 
väljs ut i samråd med kommunens egna hemtjänstutförare, Järfälla 
Vård och Omsorg. Start för projektet föreslås bli någon gång under 
2018. Det är viktigt att projektet genomförs på ett sätt så att samma 
grupp inom hemtjänsten endast behöver hantera nyckelfria lås, för att 
de inte ska hamna i en situation där det endast är förvirrande vem 
som har nyckelfritt och inte. Projektet bör inte heller vara för 
kortvarigt eftersom de positiva effekterna av nyckelfri hemtjänst 
tenderar att visa sig först efter att alla inblandade fått lägga lite tid på 
att vänja sig vid förändringen som det medför. 
   (Svedérus & Andersson, 18) 

 
Efter detta genomfördes en utvärdering, där utredarna har använts sig av intervju 
som metod och intervjuat: ”hemtjänstpersonal, brukare, gruppledare, 
schemaläggare, systemförvaltare och projektledare. För att ytterligare utreda hur 
mycket tid den traditionella nyckelhanteringen tar har även gruppledare för andra 
hemtjänstgrupper intervjuats.” (Svedérus, 19). I utvärderingen har kommunen 
också enligt kutymen genomfört omvärldsbevakning, där man refererar till 
kommunerna: Göteborg, Norrköping, Värmdö och Upplands-Bro kommun. För att 
beräkna kostnader och effektiviseringar har man använt sig av 
digitaliseringssnurran, men menar att: 
 

Stapeln för kostnader bör ses med kritisk blick då hela låskostnaden 
inte ryms inom den halva miljon kronor som kostnaden år 1 beräknas 
uppgå till. Bortsett från detta är det dock intressant att se hur stora 
vinster effektiviseringen som nyckelfri hemtjänst medför tros ge. 

     (Svedérus, 19) 
 
Enligt Järfälla kommuns utredare kommer kostnaden för hela kommun att bli 
enligt figur 3, som visar att Järfälla endast räknar med att nå 80 procent av alla 
brukare och Svedérus räknar även med kostnader för: batteri, förvaring, montör 
och inköp av låsen.    
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Figur 3: (Svedérus, 19) 

I Järfälla kommun påstår utredarna att kostnaden för låsen är: 
• Phoniro Lock, Base, kostnad: 1500 kr/st – lägenhetsdörrar.  
• Phoniro Lock, Main Entrance: 1500 kr/st – portingången. 
• Phoniro Lock, Any Entrance: 2150 kr/st – allmänna utrymmen. 

(Svedérus & Andersson, 18) 
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6 Analys och resultat 
I kapitel 7 har insamlat materiel bearbetas och kapitlet avser att svara på frågorna 
i omfattningen på ett så neutralt och objektivt sätt som det bara är möjligt. De 
metoder som används är kvantitativa- och kvalitativa och är resultatet från 
undersökningarna som genomfördes i Södertälje med metoderna: observation, 
enkäter och intervjuer se även punkterna: 3, 4, 5, 6 från kapitel 3. I analysen 
bearbetas resultatet utifrån punkterna 7 och 8 från kapitel 3 tillsammans med 
kapitel 2 – teoretiska referensramen. Kapitlet presenterar även en processkarta 
hur: personal, utförare, brukare och myndighet samspelar med varandra. Kapitlet 
avslutas med en investeringsberäkning och en besparing, vilket även presenteras 
tillsammans med beräkningar med applikation i digitaliseringsnurran.se  
 

6.1 Hur ska utförarna hantera nycklarna  

Hos enhet A finns det en personalhandbok som beskriver en rutin för hur 
personalen ska hantera nycklarna och enligt rutinen skiljs larmnycklar och 
dagnycklar åt och är följaktligen placerade i olika skåp. Så här är det tänkt att 
personalen ska hantera nycklarna, dagnycklar: 

• Varje nyckel har ett nummer istället för brukarens namn. Brukarens 
nyckelsida finns i en särskild pärm. 

• Nycklarna finns i ett larmat skåp med kodlås 
• Nycklarna får inte bäras lösa. De ska hängas på nyckelhake som ska finnas 

vid nyckelskåpet eller hos administratör.  
• Du får inte bära omkring nycklarna synligt. Lägg den inuti ryggsäcken, de 

får inte hänga utanpå! 
• Tag endast de nycklar du behöver för morgonjobben. Häng tillbaka de 

nycklar du inte behöver efter lunch efter avslutat morgonjobb. Ta sedan ut 
de nycklar du behöver för lunch och eftermiddagsjobb. Du ansvarar för de 
nycklar du har tagit ut ur nyckelskåpet med din egen kod. 

 
Larmnycklar: 

• Larmnycklar finns till de brukare som har trygghetslarm. Dessa nycklar 
finns i larmskåpet. 

• Larmnycklar får endast användas när brukaren larmar.  
• Larmnycklarna är numrerade med en fyrsiffrig kod som finns på kanten till 

brukarens mapp i arkivskåpet. I larmskåpet finns även ett register där man 
ser vilket nummernyckeln hänger på. 

• Om brukaren inte öppnar vid planerat besök och har larmnyckel måste vi 
gå in och söka igenom lägenheten. Rutiner finns i gula pärmen. 

• Om du inte hör vilket larmnummer larmoperatören meddelar så be dem 
skicka ett SMS. 
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6.2 Intervjuerna och observationen hos utförare 
Att det finns så många nycklar i omlopp beror på, om en brukare har daglig 
hemtjänst, då behöver utföraren en uppsättning nycklar, en uppsättning nycklar 
betyder att utföraren har nycklar till: dörren, porten, tvättstugan, soprummet eller 
dylikt. Antalet nycklar är beroende på hur många platser som man behöver ta sig 
igenom för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Har brukaren även natt så behöver 
utförarna ytterligare en uppsättning nycklar, har brukaren sedan trygghetslarm så 
behöver utföraren två uppsättningar nycklar. Att utföraren behöver två 
uppsättningar nycklar beror på att den ena går till natten och den andra till dagen, 
för har man ett trygghetslarm så täcker detta 24-timmar om dygnet. Så har man 
både: dag, natt och trygghetslarm så ska utförarna ha fyra uppsättningar nycklar. 
Enligt informanten är detta en stor kostnad för vissa av pensionärerna. Att det blir 
en så stor kostnad menar informanten beror på att hyresvärdarna och kommunen 
kräver att brukarna själva ska göra kopior av nycklarna och detta kan kosta upp 
mot 600–700 kronor per nyckel och enligt informanten kan detta ha varit en 
anledning till att en del tackar nej till att inte ta emot insatser. 
 
Några problem med hanteringen av nycklarna, säg att en brukare har tre till fyra 
besök per dag, om personalen går dit på första besöket så är det inte säkert att 
samma person går dit på andra besöket. Detta betyder att personalen måste hitta 
sin kollega som kanske är någon annanstans och enligt informanten: ”detta skapar 
svårigheter och gnissel, personalen behöver hela tiden leta upp varandra för att 
kunna byta nycklar och detta tar tid som personalen borde kunna lägga på 
brukarna istället”. Men informanten upplever att detta kanske inte tar så mycket 
tid, utan detta kanske är mera frustration hos medarbetarna: ”att man måste ringa 
och få tag på den personen som ska ha nyckeln, som är mitt i ett jobb och kan inte 
svara och sådana saker”. 
 
Enhet B ser specifikt att det tappas bort nycklar, när ett trygghetslarm avslutas är 
det personalen från enhet B som åker och hämtar ut nycklarna och sedan lämnar 
tillbaka nycklarna, enhet B blir en mellanhand mellan installation och 
avinstallation. När Enhet B installerar ett larm så hämtas nycklarna hos brukaren 
och sedan lämnas nycklarna tillbaka på respektive plats och när personalen är 
klara så lämnas nycklarna tillbaka, och enligt enhet B: ”här märker man att nycklar 
försvinner, informanten kan dock inte svara på hur många nycklar som försvinner 
och detta är också ett problem och detta blir en merkostnad för respektive 
verksamhet, kommunen kanske måste ersätta hela låset”. För att minska på 
resorna i ytterområdena har exempelvis Järna ett annat skåp som är placerat i 
Järna, så om nattpatrullen skulle få ett larm i Järna så ska dom inte behöva åka hela 
vägen in till Södertälje. 
 
Från observationen: Om man vet att någon larmar ofta så tar personalen ut den 
nyckeln och har den alltid med sig. Så bör personalen egentligen inte göra, men om 
man vet att sannolikheten är stor att någon larmar, så tycker informanten ur 
personalen att det lika bra. Vid observation 1 var det några som plockade ut 
larmnycklar, för att det inte fanns några nycklar. Vid senare fråga efter 
observationen kom det fram: ”för att ett företag hade försvunnit ut systemet 
(LOV:en) och tappat bort dagnycklarna”. Vid observationen var det även en som 
öppnade och två ur personalen som hämtade nycklar samtidigt och enligt enhet A:” 
så ska inte personalen göra och är detta som vi försöker att undvika”. På morgonen 
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har personalen 10-minuter på sig att hämta ut: nycklar, schema och telefoner, 
således ska personalen vara ut ute ur lokalen klockan 7.10. Vid observation 1 så 
genomfördes ett test, där tiden mätes från den förts till den sistan hade hämtat ut 
sina nycklar så tog det cirka 12-minuter för personalen att hämta ut sina nycklar, 
det var 12–13 personer som hämtade ut sina nycklar vid mätningen. 
 
Vid observation 2 så visade sig att den observerade personalen bytes nycklar tre 
gånger under observationen som pågick mellan klockan 07:10-15:00. Under 
observationen besökte olika brukare med olika behov och förutsättningar: någon 
bodde i radhus, någon bodde i villa, någon bodde hyreshus. Mellan brukarna 
färdades vi med bil och då fanns det möjlighet till frågor om nyckelhanteringen och 
mycket det som har kommit fram tidigare i kapitlet bekräftades, men ett annan 
problem som inte hade framkommit tidigare uppdagades – på frågan: varför 
försvinner nycklar? Svar: ”hade lagt min nyckelknippa på stolen och då lossnade 
nyckel, hade jag inte hittat den då hade den nyckeln varit borta, den här plasten på 
nycklarna är inget bra (den åker upp ibland)”. Det kan även vara viktigt att 
poängtera att vid observationen åkte vi bil, medan den större delen av personalen 
går mellan brukarna. 
 

6.3 Intervju hyresvärdar 
Undersökningen genomfördes med intervjuer som metod, tanken var att intervjua 
tre hyresvärdar, men det blev bara två. En fastighetsägare har haft på tapeten att vi 
ska installera elektroniska lås även på lägenheten, men än så länge har det inte 
varit något försäkringsbolag som godkänner några elektroniska lås i 
hyreslägenheter för att den säkerheten finns inte idag, så att försäkringsbolagen 
kan godkänna, annars hade hyresvärden haft detta på många ställen även i 
lägenheten för att slippa: ”allt vad nycklar heter och bara ha passerbrickor”, men 
informanten vet att det finns andra fastighetsägare som har installerat och 
informanten vet inte hur dom resonerar – ”detta är kanske billigast för dom och 
fastighetsägaren bryr sig inte om hur det drabbar hyresgästen”. Men det finns 
möjligheter:  
 

”just nu diskuteras det en möjlighet för räddningstjänsten – vi har 
hinder som hindrar infart på gårdarna och då kan den som vill in 
ringa till den hyresgästen som du ska upp till, så öppnar hyresgästen. 
Nu vill räddningstjänsten att man ska kunna använda RAKEL (som är 
det systemet för kommunikation som räddningstjänst och Polis. 
använder) och att man har ett nummer som man kan ringa så kan en 
operatör öppna. Om man ringar till ett nummer så kan de öppna och 
då slipper man dela ut koder till som gör att systemet blir vanskligt.  
Det viktiga är att hela tiden se vem det är som kommer in och vem är 
det som får access till ett hus eller ett utrymme, så att det går att spåra 
om det händer någonting.” 
 

Således menar båda hyresvärdarna att de inte är omöjliga, utan: ”man vill bara 
veta: vad det är för lösningar, man vill gärna veta vem som har ansvaret och 
sådana saker. ” . Slutligen på frågan om hyresvärdarna såg någon nytta med 
digitala lås i hemtjänsten, så svarade en hyresvärd: ”trycka nya brickor och nycklar 
har brukaren själv fått betala för”, så denna kostnaden har fastighetsägarna inte 
haft i alla fall. 
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6.4 System som framkom av intervjuerna  
Axsor (PAAM Systems) – hos enhet A finns det två nyckelskåp och systemet som 
administrerar nycklarna är AXSOR – plattform för nyckelhantering. Att lägga in nya 
nycklar i systemet tar också tid från personalen, man både avregistrerar, 
registrerar, hämtar och lämnar nycklarna hos brukare. Man lägger in nycklar för 
både dag- och larmnycklar. Om en brukare har trygghetslarm så installerar 
larmcentralen. Om brukarna inte har larm åker någon utav de två administratörer 
och hämtar nycklarna ute hos brukare och gör en nyckelkvittens. För personalen 
finns det en rutin för att ta emot och återlämna brukarnycklar se bilaga 4. 
 
Time Care (Allocate software) – i programmet lägger personalen in sitt 
önskeschema och just nu används ett 6-veckors system, sedan efter var sjätte 
vecka går planeraren in och korrigerar, utefter kravet från efterfrågan hos 
brukarna. Mest personal behövs på morgonen, sedan går det ned lite under 
lunchen och sedan behöver vi vara lite mera personal på eftermiddagen och sedan 
ju längre dagen går så behövs det mindre och mindre personal. Alltså det gäller att 
matcha personalen mot brukarnas behov, görs inte detta på ett bra sätt så blir 
utföraren mindre effektiv.      
 
LifeCare (Tieto) – i programmet kan man se den dagliga planeringen, det är 
systemet som planerarna, planerar i. Här kan man se all personal och detta 
importerar vi från Time Care fem rader i programmet är fem personal, i den bästa 
av världar ska man bara kunna använda en knapp och så faller allt ned i rätt 
ordning – detta fungerar inte, men planeraren har hittat ett sätt och kopierar en 
rad o.s.v. Man kan även få ut information så som: Planerade/inställda besök, 
Kontinuiteten – hur många olika personer träffar en brukare, beläggningsprognos 
– hur mycket personalen är ute hos brukarna. 

 

Procapita (Tieto) – i programmet kan främst utförare och biståndshandläggare se 
beslut från beställarenheten om eventuella insatser.  

 

Combine (Pulsen) – kommer med tiden att ersätta LifeCare och Procapita, medan 
Phoniro care blir kvar.  

 

Phoniro care (ASSA ABLOY) – programmet används för att göra uppföljningar 
och används till debiteringen genom att mäta tiden hemma hos brukarna, detta gör 
personalen genom att använda NFC-taggarna inne hos brukarna – ”Nfc står för 
near field communication, eller på svenska närfältskommunikation ” (Thors, 17). 
NFC-taggen ”blippar” personalen in och vid utgång hos brukarna. Programmet 
registrerar hur lång tid tog det hos varje brukare. 
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6.5 Sammanställning av process för nyckelhanteringen mellan personal 
och system 

Idag ser processen kring nycklarna ut enligt figur 4. Allt börjar med att en brukare 
har ett åldersrelaterat behov. Processen börjar med att en biståndshandläggare får 
in en ansökan från en brukare, om brukaren sedan får beviljade insatser. Där 
brukaren inte kan öppna dörren själva behöver utförarna hämta nycklarna hos 
brukarna och detta gör vanligen av samma personer som planerar och som också 
hanterar övriga system, om brukaren har fått beviljat ett trygghetslarm sker 
installationen av enhet L, som sedan åker och lämnar nycklarna till den berörda 
enheten som i detta fall är enhet A.  
 

 
Figur 4 Nuvarande system 

Mellan systemen skickas information hit och dit, det har dock inte varit möjligt att 
under denna studie genomföra en fullständig processkarta (detta hade tagit för 
lång tid i sammanhanget), utan kartorna ovanstående ska bara ses som 
orienterande och är således en bildlig förklaring av kapitel 7. Om man väljer att 
investera i ett nytt system så skulle det kunna se ut som på figur 5. 
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6.6 Nytt system 
I figur 5 ses följande: i Södertälje kommun ska man byta system istället för Tietos 
lösningar ska man börja använda Pulsen Combine. Efter beslutet om insatser från 
biståndshandläggaren skulle i detta förslag nyckelhanteringen och installationen 
skötas av en separat enhet, på samma sätt som installationen gör av 
trygghetslarmet idag. När väl det digitala låset är installerat kan planerarna på 
enhet A sköta administrera systemet av: behörigheter, personal och dylikt     
 

 
Figur 5 Nytt system 

För att göra en relevant processkarta krävs att kommunen tydliggör vilka 
processer som är aktuella. Om huvudprocessen är att uppfylla behovet hos 
brukare, så är det viktigt att synliggöra stödprocesser och ledningsprocesser. Som 
det är nu är det inte helt lätt att veta vem som gör vad, då det ser väldigt olika ut 
beroende på om brukaren har trygghetslarm eller inte. I de fall där brukarna inte 
har trygghetslarm åker samma personer som planerar och hämtar nycklarna hos 
brukarna. Det som också försvårar utformningen av processkartan är att 
kommunen håller på att byta ett system, men poängen är att viktigt att inte tillföra 
ett ytterligare system utan att smidigt integrerar det i nuvarande system, samtidigt 
kommer kommunen inte ifrån att någon måste ansvara för nycklarna både de 
digitala och traditionella.   
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6.7 Kvalitetshus – hur hänger behoven ihop med systemen 
I samband med införandet av digitala lås i Stockholm genomfördes ett test av 
systemlösningar. I testet var olika personalgrupper representerade. Skalan som 
användes var 1 till 5, där 1 betyder håller helt med och 5 håller inte med alls. I 
sammanställningen som presenteras finns endast svaren ”håller helt med” (se även 
bilaga 3). 
 
För att ta fram det bästa systemet till Södertälje används ett kvalitetshus utifrån 
Stockholms lösningar. I det gröna området är en sammanställning av utvärdering 
av digitala låsen i Stockholm som finns under bilaga 3.   
 
6.7.1 Fokusgrupp – viktningen till kvalitetshuset 

 För att få fram hur Södertälje kommun vill prioritera vid val av system användes 
ett kvalitetshus. I viktningen till kvalitetshuset besöktes ett möte där 10 personer 
röstade, men flera var närvarande. Deltagarna på mötet var enhetscheferna och en 
överordnad chef – en chef över cheferna. Det är såldes dessa personer som fått 
representera Södertälje kommun. För att få fram viktningen fick deltagarna rösta 
med sina telefoner genom Mentimeter. Deltagarna kunde rösta på en skala mellan 
ett till fem, där fem var högsta prioritet och ett var den lägsta prioritet. För resultat 
se bilaga 1 och kvalitetshuset i kapitel 7.7.2. 
 
6.7.2 Några lösningar  

Phoniro: är en vanlig lösning i Sverige och idag finns det 100 000 digitala lås 
installerade, låset monteras på insidan av dörren och administreras av IT-systemet 
Phoniro Care. Systemet drivs av 7,2 Volt litiumbatterier, med en vikt på 1 145 g 
med batterier och storleken är 182x58x28 mm (phoniro.com, u.d.). För exempel på 
pris se kapitel 6.3. 
 
Tunstall: är en liknande lösning som Phoniro med den tekniska specifikationen: 
”Vikt: 640 g inkl. batteri, 370 g exkl. batteri Mått: Längd; 250 mm, Bredd 47 mm 
Höjd: 55 mm inkl. vred, 30 mm exkl. vred Batteri Laddningsbart, Lithium-jon, 
batteriets livslängd 5 år, Drifttid: Mer än 1 år vid normala driftsförhållanden 
laddningstid 5 timmar Kommunikation Low Energy Bluetooth” (tunstall.se, u.d.). 
 
Swedlock: lösningen är lite annorlunda mot Phoniro och Tunstall. Lösningen 
använder inte telefoner utan varje användare behöver en speciell nyckel och i 
dörren installeras ett DUO-lås, som behåller det gamla låset eller en nyckelgömma, 
där man har ett litet nyckelskåp med brukarens nyckel i. Fördelen är att 
batterierna är placerade i nyckeln och klarar 15 000 öppningar. För att aktivera 
nycklarna inför ett arbetspass behöver man använda en synkstation. För bilder se 
bilaga 2. 
 
Priset på systemet är olika och det dyraste system är Swedlock, med priser (se 
även bilaga 2): för en nyckel är: 495 kr/st, för en synkstation är: 6000 kr/st  
för ett lås 2 769 kr/st. Det finns också en drift, licens och supportavtal som kostar 
9 kronor per låsenhet för basnivån och för Nivå ALLTID är det ett tillägg på 6 
kronor per låsenehet se även bilaga 2. 
 
 
 



  
 

23 
 

6.7.3 Analys av system som bäst motsvarar mot behoven 

Sammanställning av resultatet ur bilaga 3 – figur 6 visar kundbehoven och vilket 
system som tillfredsställer behoven.  
 

 
Figur 6 Kvalitetshus: en analys av digitala låslösningar och vinnaren är Phoniro 

 
Resultatet från kvalitetshuset visar att Phoniro var systemet som fick mest poäng 
och är således detta system som investeringen kommer att beräknas efter. 
Systemet var även det som fick mest procent när Stockholm undersökte, det kan 
även poängteras att Södertälje kommun redan har Phoniro Care idag och skulle 
således kunna integrerar systemet i nuvarande system, men osagt är hur de andra 
systemen kan användas i nuvarande system.       
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6.8 Beräkning av pilotanläggning.  
I kapitlet beräknas först kostnader för investeringen, för att efter detta uppskatta 
eventuella besparingar enligt modellen. Därefter kommer en jämförelse med 
Digitaliseringssnurran. 
   
6.8.1 Beräkning av kostnader för investering enligt modellen  

Beräkningen är samma beräkning som används av digitaliseringssnurran.se och 
ekvationerna finns beskrivna i rapporten: ”Slutrapport – modell för beräkning av 
nyttan med digitalisering”   (Slutrapport, 18). För att beräkna kostnaderna för en 
investering har följande gjorts (för alla formler se bilaga 5): 
 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 12 ∗ (𝑘𝐷𝑁 +
𝐾𝑑𝑙

𝐿𝑇𝑑𝑙,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ
) ∗ 𝑁𝐻𝐶 ∗ 𝑛𝐷𝑁 , 𝑑ä𝑟  

• 12: 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 
• 𝑘𝐷𝑁: 𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑓ö𝑟 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙å𝑠  
• 𝐾𝑑𝑙: 𝑒𝑛𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙å𝑠 
• 𝐿𝑇𝑑𝑙,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ: 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙å𝑠 

• 𝑁𝐻𝐶: 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑒𝑚𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑 𝑏𝑒𝑠ö𝑘𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛  
• 𝑛𝐷𝑁: 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑒𝑚𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙 

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 12 ∗ (30 + (
1500

60
)) ∗ 77 ∗ 0,90 = 45738 𝑘𝑟  

Kommentar: kostnaden för att investera i ett digitalt system hos enhet A skulle 
kosta 45 738 kr om man räknar med en kostnad per lås på 1500 kr, plus 
mjukvaran inräknad för 30 kronor per licens och att man når 90 procent av alla 
brukare. Det tillkommer även kostnader för: installation, underhåll av både 
systemet och hårdvara, utbildning och en eventuell projektledare som leder 
projektet etcetera. Den ekonomiska livslängden på låset är satt till 60 månader. 
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6.8.2 Beräkning av effektiviseringen – en besparing  

Formlerna är samma som finns i: ”Slutrapport – modell för beräkning av nyttan 
med digitalisering”   (Slutrapport, 18), men i rapporten räknas på följande ekvation 
(Besparing, digital nyckelhantering dagtid, se även bilaga 5): 
 

𝑆𝐷𝑁,𝑑𝑎𝑦 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 = 365 ∗ 𝜀𝐷𝑁 ∗ (
𝑁𝐻𝐶

𝑛𝐻𝐶
) ∗ 𝑛𝐷𝑁 ∗ 𝑡𝐷𝑁 ∗ 𝐾𝑃,𝑑 ∗ (

𝑣𝐷𝑁,𝑑

(𝑣𝐷𝑁,𝑑 + 𝑣𝐷𝑁,𝑛)
) (1), 𝑑ä𝑟 

 
▪ 365: dagar. 
 
▪ 𝜀𝐷𝑁: besparing digital nyckelhantering = 95 % - i 5 % av fallen krävs en 

fysisk nyckel till följd av tekniska problem. 
 

▪ 𝑁𝐻𝐶: antal hemtjänsttagare över 65 år. 
 

▪ 𝑛𝐻𝐶 :genomsnittligt antal hemtjänsttagare en anställd besöker per dygn. 
 

▪ 𝑛𝐷𝑁: andel hemtjänst som förväntas använda digital nyckel. 
 

▪ 𝑡𝐷𝑁: tidsåtgången för hantering av nycklar, genomsnittlig tid för 
nyckelhantering per arbetsskift och anställd. 

 
▪ 𝑣𝐷𝑁,𝑑: genomsnittligt antal besök per dygn och hemtjänsttagare, dagtid 

 
▪ 𝑣𝐷𝑁,𝑛: genomsnittligt antal besök per dygn och hemtjänsttagare, nattetid. 

 
▪ 𝐾𝑃,𝑑: personalkostnad per timme, dagtid.  

 
Förklaring: läser ekvationen från vänster till höger. Ekvationen beräknar 
kostnaden för användningen av fysiska nycklar under ett år, den räknar även med 
tekniska problem där låset inte går att öppna, utan behöver en fysisk nyckel 

istället. Sedan räknar den ut  (
𝑁𝐻𝐶

𝑛𝐻𝐶
) som är lika med antal hemtjänsttagare över 65 

år/ genomsnittligt antal hemtjänsttagare en anställd besöker per dygn, det som 
kan vara noterbart är att den räknar per dygn, vilket formeln kompenseras för i 

den sista delen (
𝑣𝐷𝑁,𝑑

(𝑣𝐷𝑁,𝑑+𝑣𝐷𝑁,𝑛)
), vilket kommer att bli noll komma någonting. För 

antalet brukare används: 𝑛𝐷𝑁  𝑜𝑐ℎ 𝑡𝐷𝑁 är hanteringen av fysiska nyckar och 𝐾𝑃,𝑑 är 
kostanden för en anställd och insättning av följande värden:  
 

• 𝜀𝐷𝑁 = 95 % - i 5 % av fallen krävs en fysisk nyckel till följd av tekniska 
problem 

• 𝑁𝐻𝐶 =  77 personer 
• 𝑛𝐻𝐶  = 15 hemtjänstbesök 
• 𝑛𝐷𝑁 = 2.5 besök 
• 𝑡𝐷𝑁 = 20 minuter enligt schablon (Slutrapport, 18) 
• 𝑣𝐷𝑁,𝑑  = 2.5 besök enligt schablon (ibid) 

• 𝑣𝐷𝑁,𝑛 = 0.5 besök (ibid) 

• 𝐾𝑃,𝑑 = 440 kr/tim 



  
 

26 
 

 
Beräkning 1: 20 minuter som är den uppskattade tiden i rapporten (Slutrapport, 
18): 
 

𝑆𝐷𝑁,𝑑𝑎𝑦 = 365 ∗ 0.95 ∗ (
77

15
) ∗ 0.9 ∗ 20 ∗ (

440

60
) ∗ (

2.5

(2.5 + 0.5)
)

= 195800 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟𝑒𝑡 (1) 
 
Beräkning 2: den teoretiska tiden som enhets A personal har på sig på morgonen 
tio minuter (se kapitel 7): 
 

𝑆𝐷𝑁,𝑑𝑎𝑦,𝑇𝑒𝑙𝑔𝑒 = 365 ∗ 0.95 ∗ (
77

15
) ∗ 0.9 ∗ 10 ∗ (

440

60
) ∗ (

2.5

(2.5 + 0.5)
)

= 97899 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟(2) 
 
Beräkning 3: den beräknade tiden från observationen som enhets A tog på sig 
enligt mätningen (se kapitel 7): 
 

𝑆𝐷𝑁,𝑑𝑎𝑦 ,𝑇𝑒𝑙𝑔𝑒𝑀 = 365 ∗ 0.95 ∗ (
77

15
) ∗ 0.9 ∗ 12 ∗ (

440

60
) ∗ (

2.5

(2.5 + 0.5)
)

= 117480 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟(3) 
 
6.8.3 Digitaliseringssnurran.se 

Om man använder digitaliseringssnurran.se för att beräkna eventuella 
effektiviseringar och skriver in uppgifterna som finns under bilaga 6 som är 
framtagen tillsammans med Enhet A (för alla formler se bilaga 5). 
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Beräkning 1: När man sedan låter programmet beräkna så får man fram följande 
diagram se figur 8 och tabell 1:  

 
Figur 7 Möjliga effektiviseringsvinster enligt digitaliseringssnurran.se 

 

Kategori  Digital nyckelhantering 
Kostnader år 1 50 000 kr  
Effektiviseringar år 1 200 000 kr  

Tabell 1Datatabell över histogrammet 
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Beräkning 2: den teoretiska tiden som enhets A personal har på sig på morgonen tio 

minuter (se kapitel 7 och beräkning 2 i kapitel 7.8.2). När man sedan låter programmet 

beräkna så får man fram följande diagram se figur 8 och tabell 2: 

 

 
Figur 8 Möjliga effektiviseringsvinster enligt digitaliseringssnurran.se 

Kategori  Digital nyckelhantering 

Kostnader år 1 50 000 kr  

Effektiviseringar år 1 100 000 kr  
Tabell 2 Datatabell över histogrammet 
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Beräkning 3: den beräknade tiden från observationen som enhets A tog på sig enligt 

mätningen (se kapitel 7.1.1 (se kapitel 7 och beräkning 3 i kapitel 7.8.2). När man sedan 

låter programmet beräkna så får man fram följande diagram se figur 9 och tabell 3: 

  

 

 
Figur 9 Möjliga effektiviseringsvinster enligt digitaliseringssnurran.se 

 

Kategori  Digital nyckelhantering 

Kostnader år 1 50 000 kr  

Effektiviseringar år 1 120 000 kr  
Tabell 3Datatabell över histogrammet 

 
6.8.4 Slutkommentar 

Alltså efter att ha beräknat enligt rapporten som finns på digitaliseringssnurran.se 
så stämmer inte resultatet riktigt med den modellen som finns online, men det kan 
bero på avrundningsfel. Modellen visar att det finns pengar att spara, men att 
troligen kostnaderna kommer att bli högre.  
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7 Diskussion  
I kapitlet diskuteras omfattningsfrågorna i och med att omfattningsfrågorna är 
nedbrutna från målet så är detta en diskussion om målet. Följaktligen kommer jag 
att diskutera mina omfattningsfrågor och problematisera mitt resultat såväl som 
analysen, för att i kapitel 9 besvara målet och ge några rekommendationer.      
 

7.1 Hur arbetar utföraren med nyckelhanteringen 
Enligt rutinen som presenteras under kapitel 7 så ska personalen egentligen 
tillbaka till nyckelskåpet och logga in nyckeln innan personalen byter nycklar med 
varandra. I många fall följs rutinen, för vid lunchen åker personalen tillbaka och då 
läggs nyckeln tillbaka vid lunchen, men saker och ting händer under en dag och 
personalen kanske behöver byta ett pass med någon, man fastnade i ett annat 
besök, det är människor som utförarna går hem till och saker händer som man inte 
riktigt är beredd på och kan planera för. Den som hämtar ut en nyckel är ansvarig 
för den nyckeln. 
 
Om någon har plockat ut en larmnyckel (som hände vid observationen) så är 
chansen minde att vid larm kunna inställa sig enligt 30 minuter regeln – om ett 
larm går så ska det finnas utförare på plats 30 minuter efter utlöst larm. Om 
personalen plockar ut larmnycklar och om personalen byter nycklar under dagen 
så kan det vara svårt att spåra nycklarna, tänk sedan en stressig situation. Att 
plocka ut larmnycklar till dagnycklar är inte optimalt och egentligen ska inte 
personalen göra så, men enhet A använder för tillfället två larmnycklar, för att 
enhet A fick ta över brukare från ett företag som hade tappat bort nycklarna.  
 
Det hände även vid observationen att en person öppnade skåpet och någon annan i 
personalen plockade ut sina nycklar samtidigt, det är egentligen inte så konstigt att 
om flera stycken står vid nyckelskåpet varje morgon och ska hämta sina nycklar 
samtidigt och så är det någon som öppnar skåpet, så står alla andra och väntar, 
men alla i personalen kanske inte alltid väntar på att den som har öppnat skåpet är 
klar utan plockar ut nycklarna när någon annan är inloggad. Hos enhet A ska varje 
person logga in och ut varje gång, således ska personalen inte plocka ute nycklar 
när någon annan är inloggad.  
 

7.2 Hur förhåller sig digitala låsen och system till behov av system  
Troligen finns de största tidstjuvarna: vid larm, morgonrutinen och byten på dagen 
(förmiddag/eftermiddag). Hos enhet A larmar brukarna inte så ofta, utan den stora 
vinsten ligger i att personalen slipper att byta nycklar. Men vid överlämning till 
kvällen måste de som lämnar över nycklarna logga in i skåpet och lämna tillbaka 
nycklarna i skåpet och sedan måste den som arbetar på kvällen logga in och lösa ut 
nycklarna, detta tror jag dock inte att personalen gör utan att den som loggade in 
på morgonen är inloggad hela dagen, tills kvällen lämnar tillbaka nycklarna. Min 
uppfattning är att personalen inte tänker på hur man borde göra, utan de litar på 
varandra – de tänker inte att nycklar kommer att försvinna.  
 
Dagens hantering av nycklar är sårbart, risken finns att man tappar bort nycklar, 
idag hanterar personalen många nycklar. På enhet A undersöktes endast 
hemtjänsten dagtid och kväll har mellan 10–15 brukare på ett arbetspass, som 
man ska hantera nycklar för och detta är en arbetsmiljöfråga: mängden nycklar 
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som man ska bära på under en dag. Om någon ur personalen tar ut nycklarna på 
morgonen och sedan lämnas nycklarna över till någon annan, så är det den som 
plockat ut nyckeln som är ansvarig. Ibland händer det även när man ska plocka ut 
sin nyckel att den inte finns i skåpet – det kan vara någon som har plockat ut fel 
nyckel. 
 
Min uppfattning är att intresset för digitala lås inom hemtjänsten är stort hos enhet 
A och enhet B och enheterna upplever att de har ett behov som digitala nycklar kan 
lösa, men hos fastighetsägare kan intresset uppfattas som lågt, liksom Järfällas 
kommuns utredning skriver: ” En informationsträff för fastighetsägare hölls där 
tyvärr ingen fastighetsägare dök upp”  (Svedérus, 19). Eller som informanten från 
Stockholm menar: det största problemet som informanten har upplevt i det här 
projektet är de kommunala fastighetsbolagen (se även kapitel 6). Det är således 
viktigt att se det ur fastighetsägarnas perspektiv och börja samarbeta i ett tidigt 
stadium och att starta informationskampanjer, för att slå hål på eventuella 
fördomar. Det kan även vara viktigt att garantera säkerheten, så att det inte kan bli 
kapat, se bakgrunden i inledningen: att det är ganska lätt att hacka sig in i 
systemen som är installerade i hemmen.     
 

7.3 Kostnad och effektivisering  
En modell som används i rapporten är digitaliseringssnurran som är ett verktyg 
för att approximera effektiviseringsvinster, modellen är framtagen av Post- och 
telestyrelsen i samarbete med RISE och AB Stelacon. Syftet med modellen är att 
underlätta arbetet vid beslutfattande och planering av exempelvis digitala lås för 
hemtjänsten. Den skattade tiden för hantering av fysiska nycklar vid planerade 
besök är uppskattad till 20 minuter per anställd och arbetsskift (Slutrapport, 18), 
vilket även mina interjuver och observationer kan bekräfta och om man väljer att 
utvidga undersökningen till ett helt dygn skulle inte jag bli förvånad om man 
hamnar någonstans kring 20 minuter även i Södertälje kommun.  
 
Om man istället riktar luppen mot akuta händelser uppstår effekten genom att 
lämplig personal kan åka på uppdraget – lämpligt är om den personal som är 
närmast brukarens hem åker på larmet. I min modell är inte akuta larmen 
medräknade, men detta skulle man kunna göra genom att gångra med antal larm i 
procent, vilket skulle öka besparingen.  
    
Enligt beräkningen under analyskapitlet så skulle det kosta att investera 45 738 kr, 
medan digitaliseringssnurran.se räknar med en summa på 50 000 kr, detta 
stämmer troligen inte och kan endast instämma med Järfällas rapport se kapitel 6, 
se även kommentarerna till beräkningarna i Kapitel 7.8: att kostnaderna kommer 
att bli högre. Mina beräkningar visar att det finns pengar att spara och möjlighet 
till effektiviseringar. I beräkningarna räknade jag med ersättningen från 
kommunen som är 440 kronor i timmen, men i och med att kostnaderna kan vara 
högre hos vissa enheter kan det vara relevant att egentligen räkna på någon 
genomsnittlig kostnad för hela kommunen och inte efter ersättningen – alla 
enheter håller inte budgeten, om så är fallet blir besparingen högre, exempelvis: 
om man har en hemtjänstgrupp som har ett underskott och så gör man vissa åtgärder och 

en åtgärd kan vara att införa digitala lås, så om man har ersättningen på 440 kronor så 

kommer enheten att göra en effektivisering och på en längre sikt komma närmare sin 

ersättning enligt budgeten. Men det viktiga är att i vilket fall som helst inte stirra sig 
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blind på kronor och ören utan att förstå att det blir framförallt en höjning av 
säkerheten kring hanteringen och kvaliteten och det är en viktig poäng! 
 
 Att kommuner har svårt att visa ”svart på vitt” att det blivit några effektiviseringar 
(se exempelvis Norrköping kapitel 6), kan bero på som mina empiriska 
observationer och interjuver visar: att personalen löser hanteringen av nycklar på 
ett sätt, där instruktioner inte alltid följs och att personalen kommer tidigare på 
morgonen för att slippa stressen och köbildningen. 
 
Det kan finnas anledning att kolla på produktens hela livscykelkostnad (LCC) 
(Bergman & Klefsjö , 2012), om till exempel jämför med Swedlocks lösning som 
kom sist i kvalitetshuset se kapitel 7 som inte behöver batteribyte hos brukarens 
dörr – lösningen är initialt dyrast men kanske lönar sig i längden?   
 

7.4 Metod och genomförande  

Efter att studerat tre år på Kungliga Tekniska Högskolan, plus nu när detta 
examensarbete börjar närma sig sitt slut, kan jag konstatera följande: kostnad och 
vinst hör ihop. När jag i framtiden ska motivera en förbättring i ett system och göra 
investeringar för en förbättring, då är det viktigt att organisationen kan räkna hem 
investeringen, genom att titta på kvalitets- samt produktivitetsförbättringar, det är 
således viktigt att se helheten av systemet och människan, över en lång tid. Det är 
viktigt att man får bra prestanda vid utformning av produkter och 
produktionssystem. Så det som jag vill pekar på är det dubbla perspektivet: det ska 
vara bra för människan, hälsosamt och främja välbefinnande, men det ska också 
skapa effektivitet i verksamheten. Verksamheten ska flyta utan störningar, 
organisationen ska få ut god kvalitet och god produktivitet av 
produktionssystemet – skapar man bra arbeten då får man också bättre 
effektivitet. Det är människor som utförarna arbetar med och man kan inte låsa in sig i 

en box och säga att så här gör vi och så kör man på det, utan man måste vara flexibel 

och anpassa verksamheten till de människorna som arbetar där (interna kunder) och till 

brukarna (externa kunder). 
 
Det är mycket som händer i ens omgivning, hur vi uppfattar information via: syn, 
hörsel, känsel, hur vi bearbetar och tolkar information, hur vi fattar beslut, hur vi 
handlar, ett exempel: om vi lägger på olika sorters musik till en bild så uppfattar vi 
bilden olika. Allt som är skrivet i denna rapport har analyserats genom mina 
glasögon och är en bild av oändligt många tolkningar av den verklighet vi lever i. 
Detta arbete är endast en översiktlig karta och det mesta i den kan analyserat 
vidare. För att lära sig av sin verklighet så är det viktigt att samla in så mycket 
information som möjligt, dock finns det vissa begräsningar i tid och pengar – 
följande funderingar kan noteras: för att anpassa modellen vid beräkningarna 
skulle mera studier behövas, frågan blir om det nödvändigt. Det är rimligt att anta 
att digitaliseringssnurran.se stämmer ganska bra även i Södertälje. Exempelvis så 
är Södertälje uppdelat med en extern nattpatrull och en larmgrupp, så för att visa 
en relevant bild måste man studera hela Södertälje som ett system, det kan även 
vara viktigt att poängtera hur kommuner väljer att organiserar sin hemtjänst: 
flexibiliteten i stor- kontra liten grupp och hur detta påverkar modellen –  en teori 
är att man kan arbeta med mindre grupper och minska avstånden, en annan är att 
arbeta i större grupper och använda den flexibiliteten som finns i en stor grupp 
och kunna mäta förändringen i antalet brukare på bekostnad av avståndet.  
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Vid observationen så simulerades en rutin som inte följs, det är så att personalen 
löser detta genom att i vanliga fall komma lite tidigare och hämtar sina nycklar pö 
om pö, därför blir det aldrig en kö som simulerades vid mätningen. Vid 
enkätundersökningen svarade 13-personer vilket är alldeles för få för att dra 
relevanta slutsatser.  
 
Problemet med metoderna och om man vill fatta beslut utifrån rapporten är som 
jag ser på det: utförarna arbetar på  ett inofficiellt sätt  idag och vid observationen 
gjorde personalen som de ska, slutsatsen blir att besparingen kommer inte att bli 
så stor som jag har räknat fram här, å andra sidan har arbetsgivaren inte kontroll 
på hanteringen av nycklarna, alltså blir det väldigt oklart vad som gäller och om 
nycklar försvinner finns det risk för konflikter, med en minskning av trivseln på 
arbetsplatsen.      
 
Lite upplevda svårigheter vid genomförandet, vid intervjuerna kan man fråga sig 
vad informanten förstår av sammanhanget, när man ställer frågor så svara 
informanten på något annat exempelvis hyresvärdar: ”nu när det är 
handikappanpassat så får vi stå för kostnaden för att ta bort detta, kommunen 
sätter bara dit detta och sedan får vi ta rätt på detta”, detta är inte okej tycker en 
förvaltare, frågan blir vad detta har men digitala nycklar att göra. Vid intervjuerna i 
Södertälje uppfattas det ganska oklart vad som menas med ”nyckelfri hemtjänst”, 
medan digitala lås är någon som representanterna hade en uppfattning om, det är 
viktigt att fundera på hur mycket man kan förstå av ett system som man inte har 
använt i verksamheten, utan frågorna blir mera av en hypotetisk karaktär, 
dessutom är det skrivna språket i allmänhet ett trubbigt instrument och i 
synnerhet i vissa områden i Södertälje, där det i en del fall är vanligare med annat 
modersmål en Svenska, därför kan det vara bra om exempelvis enkäterna hade 
anpassats till mottagaren på ett lämpligare sätt.  
 
Sammantaget syns en oklarhet krig vad personalen egentligen gör och vad de 
borde göra enligt rutiner, därför blir det svårt att räkna hem en eventuell 
besparing som modellen visar och att dra relevanta slutsatser. I det kortsiktiga 
perspektivet behövs det en förbättrad kommunikation och rutiner behövs 
förtydligas. I det långsiktiga perspektivet föreslås fortsatt utredning kring det 
mesta, där flera representanter för de olika personalkategorierna är med i 
processen och att informationsvägar, processer, rutiner samt kalkyler förbättras. 
//Bra. 
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8 Slutsats och rekommendation  
Målet med arbetet var att:  Undersöka det upplevda behovet av digitala lås i 
hemtjänsten, vad olika intressenter anser plus uppvisa kalkyler (se inledande 
kapitel).  
 
Det som framkommit i undersökningen, som svar på målet var följande: 
Undersökning av det upplevda behovet och vad olika intressenter anser: utförarna 
upplever att behovet finns och är positiva till digitala lås, medan fastighetsägarna 
inte ser en direkt nytta med lösningen, men mycket beror på hur man för dialogen 
och bjuder in till samtal vid ett tidigt stadium och förklarar vad man har tänkt sig 
för lösning. Det kan också vara viktigt att påminna sig om att folk utanför 
kommunen ser kommunen som en enhet och en fastighetsvärd tyckte att det var 
olyckligt att kommunen inte plockade bort efter sig när det är handikappanpassat 
(se föregående kapitel och kapitel 7).   
 
Hur kan ett digitalt system uppfylla behoven? Fördelarna med ett ”nyckelfritt” 
system är att man slipper att skicka runt nycklarna, när personalen kommer på 
morgonen runt klockan sju, så plockar man ut nyckeln och en del slutar klockan: 
12, 14, 16 etcetera, många av brukarna har flera insatser under en dag, så detta 
betyder att man måste lämna över nycklarna till de som arbetar vidare och 
egentligen så ska man in till lokalen och lägga tillbaka nyckeln i nyckelskåpet och 
sedan ska den som hämtar nyckel efter hämta nyckel i nyckelskåpet, detta gör att 
det blir väldigt mycket spring fram och tillbaka med dessa nycklar, fördelen med 
ett digitalt system är just att man slipper det där springet! Frågan blir ofta vem 
som har nyckeln och om en nyckel har bytts flera gånger under en arbetsdag så vet 
man inte vem som ha nyckeln, det finns en risk att personalen tappar bort 
nycklarna. Det går även att konstatera att mycket av tankarna från Lundberg 
(under tidigare forskning) fortfarande finns kvar och behöver besvaras innan 
implementeringen. I kapitel 7,5 finns en processkarta som visar olika system inom 
organisationen och det kan således vara viktigt att inte använda flera system än 
nödvändigt och i kommunen finns redan Phoniro Care som troligen kan användas 
till Phoniros lösningar.  
 
Med anledning av resultatet rekommenderas att kommunen implementerar 
systemet i liten skala, för att dra lärdomar och förbereda organisationen och när 
man känner sig mogen göra en implementering i hela kommunen. Försöka 
utveckla ett system som kan användas av flera än hemtjänst och kan utvecklas 
tillsammans med andra enheter och organisationer både inom och utanför 
Södertälje kommun se exempelvis Stockholms intressanta lösning (se 
omvärldsbevakning), på detta sätt kan man fördela kostnaderna på flera ställen. 
Exempelvis under en fältobservation så möts vi hos en brukare av hemsjukvården 
som också hade en nyckelknippa liksom hemtjänsten. I och med att tekniken hela 
tiden blir bättre så finns det ingen anledning att inte börja använda sig av den och 
det visar sig även att den behövs för att serva en allt ökad andel äldre och det 
handlar mycket om att hitta någon besparing här och där under en arbetsdag.  
 
Under studien framkom att en intressant partner skulle kunna vara Telge 
Bostäder, med vilka man tillsammans kan och prova framtidens möjligheter. 
Kalkylerna visar att det finns besparingar, men troligen kommer investeringen att 
bli mera kostsam än de 50000 kronorna som är beräknade, då det tillkommer 
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kostnader för: installation, underhåll av både systemet och hårdvara, utbildning 
och en eventuell projektledare som leder projektet. Den ekonomiska livslängden 
på låset är satt till 60 månader, det är möjligt att den tekniska livslängden är 
längre, om så är fallet blir den ekonomiska kalkylen positivare.    
 
Slutsatsen blir att systemet är värt att satsa på, men att det troligen kommer att 
kosta mera att investera och att underhålla systemet. Det kommer troligen inte 
heller att visa tydliga positiva vinster i monetära termer som kalkylen visar på 
grund av att personalen löser det på bästa sätt i verksamheten och följer inte alltid 
rutinerna – personalen kommer tidigare på morgonen och hämtar ut nycklar på 
obetald arbetstid.  
 
Således borde man införa digitala lås för att höja kvaliteten, en säkrare hantering 
av nycklarna samt för att förbättra arbetsmiljön för de anställda som slipper bli 
inofficiella planerare vid den dagliga hanteringen av nycklarna vilket kan skapa 
onödiga irritationsmoment och konflikter.    
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8.1 Vidare studier 
Följande konkreta punkter föreslås för vidare studier: 

• Prata med representanter och intressenter. 
• Utvärdera systemet i verkligheten. 
• Vad kommer det att kosta att underhålla systemet. 
• Säkerheten hos systemen.  
• Vad händer om någon utomstående mot all förmodan kommer åt systemen.  
• Informera i ett tidigt skede.  
• Hur ska detta monteras? 
• Var/hur i trapphuset ska detta monteras? 
• Kommer det att bli helt återställt? 
• Om detta ska sitta i trapphuset så kanske det kommer att bli saboterat och 

Vem betalar i så fall detta? 
• Vem står för underhållskostnaden? 
• Ska det monteras av kommunen, men när det ska tas bort vem ansvarar för 

detta? 
• Hur ser försäkringarna, lagar och regler ut? 
• Om kommunen implementerar digitala lås, så måste kommunen alltid ha 

reservnyckel – undersöka möjligheten om man kan bli av med de fysiska 

nyckelskåpen, för att på så sätt bli av med hanteringen och förvaringen av 

nycklarna, exempelvis att använda en låssmed om låset inte skulle fungera (vid 

ett strömavbrott), samt att undersöka om det finns bättre och sämre system ur 

denna synpunkt – Swedlocks lösning: beskriver att det finns flera sätt att öppna 

dörren, bara med deras lösning och på så sätt kan kommunen kanske bli av med 

hanteringen av nycklar, Swedlock är en dyr lösning, men den kanske håller i 

längden? 

• Vad finns det för olika avtal till licenserna till systemen och hårdvaran?      

• Vad blir produktens hela livscykelkostnad (LCC)? 
• Finns det flera verksamheter som kan ha nytta av ett gemensamt 

gränssnitt? 
• Hur ska det förvaltas inom kommunen – det finns kanske inte resurser ute i 

verksamheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

37 
 

Referenser 
Andersson, . G., 2013. Kalkyler som beslutsunderlag. 7 red. Lund: Studentlitteratur. 

Bellgran, M. & Säfsten, K., 2005. Produktionsutveckling: utveckling och drift av 

produktionssystem. Lund: Studentlitteratur. 

Bergman, B. & Klefsjö , B., 2012. Kvalitet från behov till användning. 5 red. Lund: 

Studentlitteratur. 

Carlström , I. & Carlström Hagman, L.-P., 2007. Metodik för utvecklingsarbete och 

utvärdering. 5 red. Lund: Studentlitteratur. 

digitaldemostockholm.com, u.d. https://www.digitaldemostockholm.com/. [Online]  

Available at: https://www.digitaldemostockholm.com/ 

[Använd 24 04 19]. 

Dominius, A. & Busk, A.-C., 18. Smarta Lås, Stockholm: u.n. 

Ejvegård, R., 2003. Vetenskaplig metod. 3 red. Lund: Studentlitteratur. 

Gruvegård, G., 19. Projektplan för låspilot, Smarta lås i Stockholms stad , Stockholm: 

Stadsledningskontoret . 

jarfalla.se, 2019. www.jarfalla.se. [Online]  

Available at: 

https://www.jarfalla.se/download/18.7dcfcdf5169d83fbaef7ec72/1554729718994/proto

koll-aldrenamnden-2019-04-04.pdf 

[Använd 20 04 19]. 

Jeffmar, . C., 87. Socialpsykologi - människor i samspel. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, J. & Abrahamsson, L., 2008. Produktion- och arbetsorganisation. i: B. Mats, 

red. Arbete och teknik på människans vilkor. Stockholm: Prevent, pp. 72-129. 

Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A., 2017. Marknadsföring: teori, strategi och 

praktik. 2 red. Harlow: Pearson. 

Lagerström, R., 19. kth.se. [Online]  

Available at: https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/nar-robotdammsugaren-spionerar-pa-

dig-1.898460 

[Använd 28 04 19]. 

Liker, J. K., 2009. The Toyota way: lean för världsklass. 1 red. Malmö: Liber. 

Lundberg , S., 2010. Digitala lås: en studie av elektroniska lås med avseende på vård 

och omsorg i hemmet, Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet. 

Molcho, S., 1984. Kroppsspråk, Västerås: Ica bokförl.. 

Patel, R. & Davidson, B., 2011. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund red. Lund: Studentlitteratur. 

phoniro.com, u.d. www.phoniro.com. [Online]  

Available at: file:///C:/Users/barry/Downloads/M-DK005-01_se_phoniro_lock_Home-

Health-Care-Providers_2019%20(1).pdf 

[Använd 21 04 19]. 

SCB, u.d. https://www.scb.se. [Online]  

Available at: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-

sverige/medellivslangd-i-sverige/ 

[Använd 20 04 19]. 

Skärvad, P.-H. & Olsson, J., 2017. Företagsekonomi 100. 18 red. Stockholm: Liber. 

Slutrapport, 18. www.digitaliseringssnurran.se. [Online]  

Available at: https://digitaliseringssnurran.se/Content/Slutrapport_28aug_2018.pdf 

[Använd 22 04 19]. 

socialstyrelsen.se, u.d. http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa. [Online]  

Available at: http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa 

[Använd 20 04 19]. 



  
 

38 
 

socialstyrelsen.se, u.d. www.socialstyrelsen.se. [Online]  

Available at: https://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/valfardsteknik 

[Använd 20 04 19]. 

sodertalje.se, 2019. sodertalje.se. [Online]  

Available at: https://www.sodertalje.se/globalassets/politiska-dokument/reglementen-

och-verksamhetsplaner/verksamhetsplan-aldreomsorgsnamnden-2019-antagen-av-

namnd-2019-02-26.pdf 

[Använd 20 04 19]. 

Svedérus, J. & Andersson, O., 18. Nyckelfria "smarta" lås i hemtjänsten, Järfälla: 

www.jarfalla.se. 

Svedérus, J., 19. Nyckelfri hemtjänst - Utvärdering av projekt inom hemtjänsten, 

Järfälla: Rapportnr: Äld 2019/84. 

swedishict.se, u.d. www.swedishict.se. [Online]  

Available at: https://www.swedishict.se/nyckelfri-hemtjanst-okar-produktivitet-och-

kvalitet 

[Använd 20 04 19]. 

Thors, A., 17. https://m3.idg.se. [Online]  

Available at: https://m3.idg.se/2.1022/1.478745/10-fragor-om-nfc 

[Använd 21 04 19]. 

tunstall.se, u.d. www.tunstall.se. [Online]  

Available at: file:///C:/Users/barry/Downloads/CareLockAce%20(2).pdf 

[Använd 21 04 19]. 

Vetenskapsrådet.se, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Zander, J., 2018. kth.se. [Online]  

Available at: https://www.kth.se/forskning/artiklar/vad-ska-vi-ha-5g-till-1.865508 

[Använd 20 04 19]. 



  
 

I 
 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Resultat från Mentimeter  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VII 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VIII 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



  
 

IX 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

X 
 

Bilaga 2 Swedlock  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XI 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

XII 
 

 

 
 
 
 
 



  
 

XIII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XIV 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

XV 
 

 

 
 
 

 
 
 



  
 

XVI 
 

 

Bilaga 3 En sammanställning av utvärdering av digitala lås i Stockholm 
 
I samband med införandet av digitala lås i Stockholm genomfördes en 
sammanställning av olika lösningar. I testet var olika personalgrupper 
representerade. Skalan som användes var 1 till 5, där 1 betyder håller helt med och 
5 håller inte med alls, i sammanställningen som presenteras här har endast svaren 
håller helt med presenterade.   
 
Låset hos brukaren – hur fungerade låset och applikationen. 

 Det var 
enkelt att 
förbereda 
dagen 
och 
öppna 
dörren 
 

Att använda den 
här nyckeln skulle 
passa bra in i hur 
vi brukar arbeta. 
 

Vi känner 
stort 
förtroende 
för den 
här 
lösningen. 
 

Det var 
enkelt 
att utföra 
underhåll 
på Bertils 
dörr 
 

Det här 
momentet 
skulle 
passa bra 
in i hur vi 
brukar 
arbeta. 

Phoniro  85,7%  81%  57,1%  57,1 % 52,4% 
Swedlock  72,2%  71,4 % 52,4%  47,6 % 52,4% 
Tunstall  85.7%  81% 57,1% 52,4 % 52,4% 

 
Portlösningen – i många hyreshus så behöver man en extra installation i porten 
eller i andra de allmänna utrymmena. 

 Det var 
enkelt att 
komma in 
hos Agda. 

Det här 
momentet 
skulle 
passa bra 
in i hur vi 
brukar 
arbeta. 
 
 

Vi känner 
stort 
förtroende 
för den 
här 
lösningen. 
 

Phoniro 71,4 %  81 % 52,4 % 
Swedlock 66,7 % 76,2 % 42,9 % 
Tunstall 71,4 % 76,2 % 38,1 % 
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Mjukvaran – är programmet som är i datorn, som i vardagen administrerar av 
personal som lägger in nya brukare, planerar eller dylikt.  

 Det var 
enkelt att 
lägga till en 
ny brukare, 
ny 
personal och 
fördela 
behörighet 

Det här 
momentet 
skulle 
passa bra 
in i hur vi 
brukar 
arbeta. 
 
 

Vi känner 
stort 
förtroende 
för den 
här 
lösningen. 
 

Phoniro 15% 40 % 10 % 
Swedlock 10,5 % 31,6% 5,3 % 
Tunstall 15 % 30 % 5 % 

 
Systemet – vid momentet undersöktes hur systemet fungerar om exempelvis hur 
systemet kontrollerar batteristatusen. 

 Det var enkelt 
att göra 
rutinkontroller 
och utföra 
underhåll i 
systemet 
 

Det här 
momentet 
skulle 
passa bra 
in i hur vi 
brukar 
arbeta. 
 
 

Vi känner 
stort 
förtroende 
för den 
här 
lösningen. 
 

Phoniro 36,8% 31,6 % 20 % 
Swedlock 38,9 % 27,6% 21,1 % 
Tunstall 31,6 % 36,3 % 20 % 

 
Larmsituation – hur lösningarna fungerar om det blir ett larm. 

 Det var enkelt 
att hantera 
larmsituationen 
i systemet  
 

Det här 
momentet 
skulle 
passa bra 
in i hur vi 
brukar 
arbeta. 
 
 

Vi känner 
stort 
förtroende 
för den 
här 
lösningen. 
 

Phoniro 45% 40 % 25 % 
Swedlock 42,1 % 36,8 % 26,3 % 
Tunstall 45 % 25 % 20 % 

 
 
 
 
Installation i brukarens dörr 
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Installation av portlåset. 

 Det var enkelt 
att montera och 
funktionssäkra portlåset 

Det här 
momentet 
skulle 
passa bra 
in i hur vi 
brukar 
arbeta. 
 
 

Vi känner 
stort 
förtroende 
för den 
här 
lösningen. 
 

Det var 
enkelt 
att utföra 
underhåll 
 

Phoniro 0% 0 % 1 % 71,4 % 
Swedlock 0 % 0 % 1 % 71,4 % 
Tunstall 0 % 0 % 1 % 71,4 % 

 

Underhåll av portlåset. 
 Det var 

enkelt 
att utföra 
underhåll 
 

Det här 
momentet 
skulle 
passa bra in 
i hur vi 
brukar 
arbeta. 
 
 

Vi känner 
stort 
förtroende 
för den 
här 
lösningen. 
 

Phoniro 71,4% 42,9 % 57,1 % 
Swedlock 71,4 % 28,6 % 42,9 % 
Tunstall 71,4 % 28,6 % 57,1 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Det var enkelt 
att montera 
och 
funktionssäkra 
lås hos Bertil 
och Calle 
 

Det här 
momentet 
skulle 
passa bra 
in i hur vi 
brukar 
arbeta. 
 
 

Vi känner 
stort 
förtroende 
för den 
här 
lösningen. 
 

Phoniro 57,1% 42,9 % 28,6 % 
Swedlock 57,1 % 28,1 % 14,3 % 
Tunstall 42,9 % 28,6 % 14,3 % 
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Bilaga 4 Rutin för hämtning och lämning av nycklar 
 
 
1. Dagnycklar 
Ta emot: 
1.1. Ta en kopia på nyckelkvittensen. Original läggs i akten under kvittens/larm. 
Brukaren/närstående ska ha en kopia, med underskrift. 
1.2. Magnetbricka samt polisbricka ska fästas på nyckelringen 
1.3. Nycklarna ska registreras och hängas in i nyckelskåpet av behörig person. 
1.4. Skriv ut en ny nyckellista från systemet. 
 
Återlämna: 
1.5. Ta originalet från akten och skriv hur många nycklar som lämnas tillbaka. 
1.6. Behörig person avregistrerar nyckel ur nyckelskåpet. 
1.7. Ta bort nyckel ur skåpet. Ta loss nyckelringen. Endast nyckeln återlämnas. 
Magnetbrickan samt polisbricka tillhör nyckelskåpet. 
1.8. Skriv ut en ny nyckellista från systemet. 
1.9. Om brukaren även har natt/larminsatser samordnas återlämnandet av 
nycklar till brukaren av larminstallatör, annars återlämnas nycklar direkt till 
brukare/närstående. 
 
2. Nattnycklar 
Ta emot: 
2.1 Ta en kopia. Originalet till nattpatrullen, läggs i akten. En kopia till 
brukare/närstående. 
2.2 Magnetbricka samt polisbricka ska fästas på nyckelringen. 
2.3 Nycklarna ska registreras och hängas in i nyckelskåpet av larminstallatör. 
2.4 Skriv ut en ny nyckellista från systemet. 
 
Återlämna: 
2.5 Ta originalet från akten och skriv hur många nycklar som lämnas tillbaka. 
2.6 Behörig person avregistrerar nyckel ur nyckelskåpet. 
2.7 Ta bort nyckel ur skåpet. Ta loss nyckelringen. Endast nyckeln återlämnas. 
Magnetbricka samt polisbricka tillhör nyckelskåpet. 
2.8 Skriv ut en ny nyckellista från systemet. 
2.9 Om brukaren har hemtjänst/larminsatser samordnas återlämnandet av alla 
nycklar till brukaren av larminstallatör 
 
3. Larmnycklar 
Ta emot: 
3.1 Ta tre kopior. Originalet till larmet. En kopia till hemtjänsten, en till natten och 
en 
kopia till brukare/närstående. 
3.2 Larmnycklar som förvaras i hemtjänstlokalen ska registreras och hängas in i 
nyckelskåpet av behörig person inom hemtjänsten. 
3.3 Magnetbricka samt polisbricka ska fästas på nyckelringen. 
3.4 Larmnycklar som förvaras av Nattpatrullen ska registreras och hängas in i 
nyckelskåpet av larminstallatör. 
3.5 Skriv ut en ny nyckellista från systemet. 
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Återlämna: 
3.6 Ta originalet från akten och skriv hur många nycklar som lämnas tillbaka. 
3.7 Behörig person avregistrerar nyckel ur nyckelskåpet. 
3.8 Ta bort nyckel ur skåpet. Ta loss nyckelringen. Endast nyckeln återlämnas. 
Magnetbricka samt polisbricka tillhör nyckelskåpet. 
3.9 Skriv ut en ny nyckellista från systemet. 
3.10 Om brukaren har hemtjänst dag/natt samordnas återlämnandet av alla 
nycklar till brukaren av larminstallatör 
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Bilaga 5 Formler från: ”Slutrapport – modell för beräkning av nyttan med 
digitalisering” 
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Bilaga 6 inlagt i digitaliseringssnurran.se 
 

Om man använder digitaliseringssnurran.se för att beräkna eventuella 
effektiviseringar och skriver in följande uppgifter (samtliga poster medtagna) som 
är framtagen tillsammans med Enhet A (för formler se bilaga 5): 
 

• Andel av hemtjänsttagarna som förväntas använda digitala lås: 90% 
(enligt schablon) 

 
• Antal brukare på enhet A: 77 brukare 

 
• Tidsåtgång för hantering av nycklar: 20 minuter (enligt schablon) 

 
• Genomsnittligt antal hemtjänsttagare en anställd besöker per dygn: 15 

hemtjänsttagare (enligt schablon). 
 

• Genomsnittligt antal besök per dygn och hemtjänsttagare, dagtid: 2,5 
(enligt schablon) 

 
• Genomsnittligt antal besök per dygn och hemtjänsttagare, nattetid: 0.5 

(enligt schablon)  
 

• Andel oplanerade/akuta besök som sker dagtid: 0 % (enligt schablon)  
 

• Andel oplanerade/akuta besök som sker nattetid: 0 – på enhet A 
arbetar man endast mellan 7–22, så här sätt det till 0. 

 
• Genomsnittlig körsträcka för oplanerade besök vid akut händelse: 4,7 

km (enligt schablon). 
 

• Resetid nattetid för oplanerade besök vid akut händelse: 0 minuter – 
Enhet A arbetar inte på natten. 

 
• Resetid dagtid för oplanerade besök vid akut händelse: 15 minuter – 

enligt schablon: 10 minuter. Motivering: personalen är hemma hos en 
brukare, så ska de först gå hit för att hämta larmnyckel och sedan ska de 
åka hem till den larmande brukaren. Det är en inställelsetid på trettio 
minuter när ett trygghetslarm har larmat. Sedan får man tänka att vi har 
bara en ända bil, så vi går mycket. 

 
• Andel besök som kan utföras som planerat med digital 

nyckelhantering: 95% (enligt schablon). 
 

• Genomsnittlig körsträcka för ett fysiskt besök – Schablonvärdet är 
baserat på befolkningstätheten. 

 
 

• Nattetid: 0 – enhet A arbetar ej på natten. 
• Dagtid: 0 km – de flesta i personalen promenerar.  
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• Genomsnittlig restid för ett fysiskt besök – schablonvärdet är baserat på 

befolkningstätheten. 
 

• Nattetid: 0 minuter – enhet A arbetar ej på natten. 
 

• Dagtid: 7 minuter (enligt schablon) 
 

• Kostnad för hemtjänst: 
o Personal nattetid: 0 kr/tim – enhet A arbetar inte nattetid.  
o Personal dagtid: 440 kr/tim, är den ersättning man får i kommunen 

 
• Förväntad årlig ökning i timkostnad för hemtjänstpersonal: 0% ej 

medräknad 
 

• Genomsnittligt antal anställda per besök nattetid: 0 personer – enhet A 
arbetar inte på natten. 

 
• Fordonskostnad: Inklusive bränsle, underhåll och avskrivningar, 

schablonvärde för en liten bensinbil 2500 mil/år: 3,5 kr/km – ej medräknad 
i modellen. 

 
• Förväntad kostnad per användare för digital hemtjänst: 

o Digital nyckelhantering: Kostnad per månad, t. ex licenskostnad 30 
kr/mån. 

o Digital nyckelhantering: Engångskostnad för digitalt lås 1500 kr. 
o Digital nyckelhantering: Livstid för digitalt lås 60 mån. 

 
• Införandekostnad – är ej medräknad. 

 
• Kostnad för hemtjänst per hemtjänsttagare: 226000 kr/år –Senast 

uppdaterade värdet:Källa: Kolada, Kostnad hemtjänst äldreomsorg 
(N21819), år 2017. 
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