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Abstract 

Because of the demographic change and staff shortage during night shifts, the elder care 

have to find new sources to lower the workload. Many have studied ways to digitize and 

automate some work routines to take off load from the personnel. One that is in use today is 

digital cameras that helps personnel to routine check elder patients during the night. The 

study is based in northern Sweden where different locations have been examined and on 

their experience of digital technology. The society’s attitude toward technology have 

changed over the past 10 years, where people have become accustomed to use tools in 

different ways. Elderly Care have begun approaching digitalization and as today, various 

technical tools are being used. Several pilot projects are being launched in which new 

technologies are being tested. The goal is to find tools that help elder care to respond to 

future workload and to offer a more adapted aid for the elder. This study have focused on 

today's elderly care and how their activity focuses on digitizing their routines and services. 

An example of the phenomenon is digital night supervision, which is a way to offer night 

supervision through a digital camera. The purpose of this study is to open a discussion 

regarding digital solutions in the field of elder care, where to study the tools that are 

available today that can support the personnel. The goal is to contribute with  increased 

understanding and examine attitudes towards digital tools as well as examine what is 

required to gain increased acceptance toward digitization.  
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1. Inledning   

Den demografiska ökningen med en åldrande population ställer större krav på äldrevården, 

där folkhälsomyndigheten har en prognos på att kostnaderna för äldreomsorg kommer att 

öka med 240 procent fram till 2040 (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det är något som 

resulterat i att både det lokala och nationella intresset för att införa mer teknik och e-tjänster 

inom hälso- och sjukvården har ökat. Digitalisering anses även kunna bidra till bland annat 

självständighet, ökad trygghet och samtidigt bättre kommunikation och informationsutbyte 

(Digitaliseringskommissionen, 2016). I dagens samhälle blir det vanligare att använda 

internet för att exempelvis söka efter information kring sjukdomar eller läkemedel 

(Lindblad-Gidlund, Ekelin, Eriksén, & Ranerup, 2011). Det digitala samhället ökar inte bara 

efterfrågan på e-tjänster inom den privata sektorn utan även på den offentliga (Henman, 

2010). Trots att det finns en större acceptans och intresse för teknik, stöter digitalisering av 

vården fortfarande på flera utmaningar som exempelvis resurser, säkerhets- och 

integritetsfrågor, då relationen mellan individen och sjukvården kan påverkas av olika 

aspekter, såsom vårdgarantier, valfrihet av vård och patienträttigheter (Lindblad-Gidlund, 

Ekelin, Eriksén, & Ranerup, 2011). 

Att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande är en av socialstyrelsens värdegrund för 

äldreomsorg (Socialstyrelsens, 2013). Alla behöver ha tillgång till vård, men det finns 

omständigheter som svåra sjukdomar eller psykiska tillstånd, men samtidigt avstånd, vilket 

gör att direktkontakt med vårdpersonal eller allmänna platser inte är ett alternativ. För en 

fungerande vård och relation mellan patient och vårdpersonal krävs det att patienten känner 

sig trygg i vården, men även att patienten har valmöjligheter (Lindblad-Gidlund, Ekelin, 

Eriksén, & Ranerup, 2011).  

Under det senaste seklet har teknik införts allt mer för att automatisera rutiner inom 

industri, arbetsmarknaden och sist men inte minst i vardagen. Exempelvis skapades det en 

automatiserad rutin när telefonen uppfanns, vilket skapade ett sätt att kommunicera med 

personer på olika platser där meddelanden kunde ske direkt istället för användning av 

telegram eller brev (Zuboff, 1985). Intresset av att automatisera manuella arbetsrutiner med 

hjälp av tekniskt stöd finns även inom vård och omsorg. Syftet med det är att kunna 

garantera vård för alla samt att öka kvalitet, eftersom det förutspås att andelen äldre kommer 

att öka samtidigt som andelen arbetsförmögen befolkning kommer att minska. Det är något 

som minskar medborgarnas vårdgarantier på grund av ökade utgifter och samtidigt 

begränsar tillgängligheten till arbetskraft (Umeå kommun, 2016). 

Informationsteknik skapar även möjligheter för att automatiskt generera och fånga 

information som kan lagras, där många företag omvandlar sina organisationer till databaser 

där det mesta som behandlas sker i samband med databasen (Zuboff, 1985). Inom vården 

ställs det ännu högre krav på datalagring, då det hanteras känslig data om patienterna. 

Juridiska och etiska aspekter anses vara några av de största utmaningarna när digitalisering 

kommer in i bilden inom sjukvården.   

Vård och omsorg har börjat närma sig en digitalisering och idag används det olika 

tekniska verktyg samtidigt som det startas flera pilotprojekt där ny teknik testas. 
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Förhoppningsvis kommer det att hjälpa vård och omsorg att bemöta den framtida 

arbetsbelastningen och kunna erbjuda en mer anpassad vård. I den här studien har det 

undersökts dagens äldrevård och hur verksamheten satsar på att digitalisera sina rutiner och 

tjänster. Ett exempel på fenomenet är digital nattillsyn, vilket är en form att erbjuda 

nattillsyn genom webbkameror. Det finns ett antal kommuner som redan använder sig av 

trygghetskameror som komplement för fysiska hembesök och intresset av att införa digital 

nattillsyn har väckts i flera andra kommuner.  Hälsans nya verktyg (2015) har utfört en 

fallstudie på att äldre med nattillsyn har större risk att vakna och känner ofta oro efter att 

nattpatrullen har varit på besök.  

Beslutet att införa digitala tjänster inom äldrevård grundar sig framförallt i behovet av att 

hitta tjänster som kan öka brukarens livskvalitet, men även att öka självständigheten och 

valmöjligheten men även bestämmandet över sin egen vård. En anledning till valet av att 

införa trygghetskameror enligt fallstudien (2015) är att det funnits en förfrågan om en tjänst 

som var förebyggande till fallolyckor, vilket en digital tjänst kan bidra till. Digitalisering har 

öppnat nya möjligheter till sjukvården och den här studien vill belysa hur tekniken kan 

förbättra och avlasta äldrevården, vilket är en verksamhet som är känd för att ha en stor 

arbetsbelastning.  

1.1 Problemformulering 

Då sjukvården kräver mer resurser samt att folk blir äldre så krävs det fler stöd för 

personalen för att kunna ge en anpassad och bra vård för äldre. En viktig resurs för äldre är 

att de känner sig trygga om natten, vilket resulterar i att många äldre vill ha nattillsyn. 

Det är hög belastning för äldrevården och inte minst för nattpersonalen. Det som 

behandlas i den här studien är olika digitala verktyg som kan ge ett stöd till personalen och 

hjälpa dem med sina arbetsrutiner, där framför allt digital nattillsyn har undersökts. Fokus 

ligger på digitala verktygen och vilka arbetsprocesser som kan automatiseras och 

effektiviseras, där effekterna som eftersträvas är en bättre arbetsmiljö för personalen men 

samtidigt en ökad livskvalitet för den äldre och en ökad självständighet. Undersökningen 

som den här uppsatsen handlar om är: 

Hur påverkar digitala lösningar personalens arbetsprocesser inom äldrevård? 

1.2 Syfte  

Syftet är att uppmärksamma digitala lösningar inom äldrevård och vad för verktyg som finns 

för att ge ett stöd för personalen. Att bidra med en ökad förståelse och undersöka attityder 

gentemot digitala stöd samt undersöka vad som krävs för att få en ökad acceptans för 

användning av tekniker inom vård och omsorg. Att belysa tekniken och digitala lösningar 

som kan finnas som ett stöd inom äldrevården och att undersöka manuella rutiner och nå 

slutsatser som kan leda till automatisering av vissa rutiner. Men även att undersöka 

förutsättningar som ger stöd till äldre som hjälper dem att klara sig hemma själv längre och 

på så sätt kunna leva som individer och självständigt så länge som möjligt. Resultatet av 

arbetet är att ge stöd i vidare forskning. Men även att det kan nyttjas av olika intressenter 

som önskar implementera digitala lösningar i sin verksamhet.  
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1.3 Avgränsning  

Eftersom att e-hälsa är ett stort område så är studien avgränsad till äldrevården där 

undersökningen är på personalens arbetsrutiner och deras perspektiv och relation till 

tekniken istället för brukarens. Ytterligare avgränsas undersökningen till nattillsynen hos 

äldrevården, nattpatrullen och deras arbetsrutiner där digitaliseringen av nattillsynen sker 

med hjälp av trygghetskameror. 
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2. Relaterad forskning 

Den här delen av rapporten innefattar den forskning som legat till grund för undersökningen 

relaterad till områden som studien behandlar. Till att börja med beskrivs fenomenet e-hälsa 

och äldreomsorg, där forskning knuten till säkerhetsfrågor inom sjukvård och personlig data 

undersöks. Då sjukvården handlar mycket om känslig data så är det viktigt att ha med ett 

aspekt kring den punkten och att ta hänsyn till integritet och behandling av personuppgifter. 

Sedan kommer relaterad forskning som rör digitalisering, i en aspekt av hur digitalisering går 

till men även dess påverkan och resultat beroende på hur den implementeras och behandlas. 

En aspekt som också tas upp är digitalisering inom vård och omsorg. Avslutningsvis kommer 

det en sammanfattning av forskningen.  

2.1 E-hälsa och välfärdsteknik 

E-hälsa är ett växande område där det sker stora satsningar på att skapa och erbjuda digitala 

tjänster. Det har möjliggjort att vårdtagaren själv kan söka efter relevant information om sin 

hälsa, men samtidigt tillåter e-tjänsterna individen att följa upp hälsorelaterade processer 

(Sävenstedt, Zingmark & Sävenstedt, 2007). Det växande intresset och utvecklingen inom 

Information Communication Technology (ICT) har lett till en uppkomst av assisterande 

applikationer i hemmet. Assisterande applikationer kan ge stöd till smarta lösningar i 

hemmet som erbjuder sjukvård och hjälper personer som har särskilda behov. Personer med 

särskilda behov som äldre, men även personer med kroniska sjukdomar. Dessa lösningar kan 

ge upphov till att patienters tid på sjukhuset kan förkortas då de kan få det stöd som krävs 

hemifrån istället (Al Ameen Liu & Kwak, 2012).  

Några exempel på digitala tekniker är inom medicinering, sensorteknik för ambulanser 

och  tryckkänsliga mattor (Weinberg et al., 2015). Ett annat stöd som kan innefattas är tele-

monitoreringssystem som ger upphov till fjärrstyrd monitorering i realtid som kan hjälpa 

föräldrar eller vårdtagare. Det skapar en säkrare miljö för patienten, då manuell 

monitorering är tidskrävande och i vissa fall kan vara mindre säkert i form av mänskliga 

faktorer. Samtidigt ger det upphov till en samling av data som kan vara förebyggande för 

patienters hälsa. Det kan ge läkare en överblick över långsiktiga förändringar i patientens 

värden och även ge stöd vid diagnostisering (Al Ameen Liu & Kwak, 2012). 

Internet och den digitala utvecklingen skapar goda förutsättningar för att effektivisera och 

erbjuda nya former av vård, men det finns fortfarande vissa område inom sjukvården som 

exempelvis äldrevård, där den digitala utvecklingen inte har kommit lika långt. Trots att det 

sker stora investeringar på att ta fram digitala lösningar till vård och omsorg för äldre så har 

det ännu inte blivit en standard inom verksamheten (Sävenstedt S. Zingmark K. & Sävenstedt 

G., 2007). 

2.1.1 Säkerhet 

Problematiken som uppstår är att ICT i det sammanhanget genererar data och 

hanteringssystem som handahåller känslig data, där många integritetsfrågor ställs på prov 

och kräver att säkerhetsfrågor undersöks och övervägs innan användning (Al Ameen Liu & 

Kwak, 2012). Om man bortser från dessa frågor så ignoreras personers integritet och det kan 
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leda till konsekvenser i form av rättegångar och ge företaget eller organisationen ett dåligt 

rykte (Aiegeldorf, Morchon & Wehrle, 2014). 

Vissa fall används tekniker som inte lagrar utan bara sker en kommunikation mellan 

enheter via internet, men risken för illvilliga attacker och tjuvlyssning kvarstår och måste 

finnas i åtanke. Då många e-tjänster inom vården är via trådlös kommunikation så skapar det 

en större risk för säkerhetsbrister (Al Ameen Liu & Kwak, 2012). Personer som gör intrång 

kan välja att använda och modifiera data för att skada personen som persondata tillhör 

(Aigeldorf, Morchon & Wehrle, 2014). Säkerheten som är viktig att ha i åtanke kan man dela i 

två delar, systemsäkerhet och informationssäkerhet, där attacker kan ske i aktiva samt 

passiva tillstånd (Al Ameen Liu & Kwak, 2012). Vid kommunikation av bild och video så finns 

det tekniker idag som kan identifiera personen utifrån bilden, vilket gör att om intrång via 

kamera sker så finns det stor risk att bli identifierad (Aigeldorf, Morchon & Wehrle, 2014). 

Många stora företag har blivit utsatta för intrång, där personuppgifter och känslig data har 

blivit tillgängliga, vilket skapar osäkerheter för de anställda men även andra aktörer och 

konsumenter (Weinberg, Milne, Andonova & Hajjat, 2015). Det finns även tekniker idag som 

med igenkänning av röst som kan skapa en säkerhetsrisk vid kommunikation och 

monitorering (Aigeldorf, Morchon & Wehrle, 2014). 

Vid passiva attacker så kan data stjälas eller avlyssnas men även modifieras. Vid aktiva 

attacker kan kriminella personer få tillgång till data som beskriver lokaliseringen av 

användaren och på så sätt leda till livshotande situationer (Al Ameen Liu & Kwak, 2012).  

2.2 Digitalisering 

När ny teknik appliceras till en organisation, är det sällan att det läggs in i ett vakuum av 

processer, utan oftast får trängas med tidigare rutiner och tekniker som behöver anpassas till 

varandra. Digitalisering skapar förändringar på arbetsplatser där ett antal studier har utförts 

som visar på att användningen av ICT omdirigerar aktiviteter och radikalt omformar sociala 

processer. Komplexiteten som uppstår vid ökandet av tekniska arbetsplatser gör att det krävs 

flexibla lösningar som är öppensinnade och anpassningsbara, men även mottagbara till 

iterativa experiment (Orre, 2009). 

Nya teknologier skapar utmaningar på flera olika nivåer hos organisationer och är en 

utmaning för alla intressenter som möts av förändring. Perspektiv som är riktade mot en 

ekologisk syn av organisationen, dess arbete och sociala praktiker erbjuder många olika 

verktyg som stöd vid sökandet av information om hur vi förstår arbetsprocesser involverade 

med teknologi. Användningen av tekniken ger olika effekter beroende på hur man planerar 

att använda det (Orre, 2009). Till exempel om man bara har en gemensam dator så blir det 

stor skillnad på hur samarbetet i gruppen ser ut beroende på miljön datorn är i. Det är svårt 

att göra en planering ifall man har datorn avskärmad i ett hörn istället för i en öppen miljö 

där alla kan sitta med tillsammans och bestämma och planera. Samma teknik kan alltså ge 

olika effekt beroende på hur det appliceras i en arbetsmiljö. Vad som oftast glöms bort är att 

undersöka hur gruppen ska bemöta tekniken än hur tekniken fungerar (Orre, 2009).  

Idag lever vi i ett samhälle som formas och transformeras utifrån en digitalisering, där 

man bara ser på hur användningen av telefoni har förändrats och gått till att majoriteten bär 

på en avancerad dator som är mer avancerad än rymdfarkosten Apollo som den första 
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människan på månen färdades med (Harrington, 2014). Digitalisering är något som är 

vanligt bland industri och produktion men inom vård och omsorg så är fokus på personal och 

patientens relation, där digitalisering möter utmaningar som behöver strategiska beslut 

(Koster, Steward & Kolker, 2016). Digitaliseringen av människor ger möjligheter till att 

förändra vårdindustrin, där det finns fyra olika områden som kan digitaliseras, dessa är: 

genomik, trådlös sensorteknik, bildbehandling och hälso- informationssystem som på olika 

sätt har visats ge stöd för patienter men även personalen (Harrington, 2014).  

Digitalisering har förändrat och skapat stora möjligheter för många verksamheter och idag 

drar den offentliga sektorn även nytta av de möjligheter som tekniken erbjuder. Förutom 

effektivisering strävar den elektroniska myndigheten efter att öka transparens och 

delaktighet med hjälp av informationsteknik. Digitaliseringens roll inom den offentliga 

sektorn kan skilja sig från andra verksamheter och ställer annorlunda krav på tekniken. 

Bland annat krävs det att systemutvecklingen sker ur ett användarcentrerat perspektiv, vilket 

blir en utmaning då medborgare tar rollen som konsumenter. Å andra sidan påpekas det att 

aktiviteter och relationer mellan myndigheter och medborgare är skiftande samtidigt som 

den lokala kontexten kommer att påverka digitaliseringens utveckling inom de offentliga 

myndigheterna (Lindblad-Gidlund, Ekelin, Eriksén, & Ranerup, 2011).  

2.3 Sammanfattning relaterad forskning  

Det finns mycket forskning kring e-hälsa och automatisering, men brister finns när det 

kommer till äldrevård och hemtjänst, framförallt om automatisering av arbetsprocesser med 

hjälp av digitala verktyg inom äldrevård. Studier som berör ämnet går in på organisatoriska 

rutiner men väldigt lite om dagliga rutiner. Många för en diskussion kring säkerheten, som 

kräver att man har hänsyn till behandling av känslig data och att det sker på ett sätt som är 

etiskt och får personer att känna trygghet. Kring digitalisering så kan det påverka 

organisationer på många olika sätt beroende på hur bemötandet och implementeringen går 

till.  

Digitaliseringen inom vård och omsorg kräver ett annat tankesätt och anledning av 

implementering än i andra sammanhang som industri och produktion. Då vård handlar om 

relationen mellan vårdpersonal och patienter och stöter på andra utmaningar än i 

industriella sammanhang och behöver has i åtanke vid applicering. Teknikens inverkan på 

personal och patienter beror också på hur man väljer sig att använda tekniken, då många 

verktyg kan användas i flera olika sammanhang, där det kan skilja sig om det väljs att 

utnyttjas på ett sätt där man jobbar gemensamt i grupp eller individuellt. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Då studien baserar sig på automatisering av arbetsprocesser och se dess effekt på 

äldrevården och dess personal så har valet av teoretiskt ramverk blivit på automatisering, 

informering, transformering. Anledningen till valet är för att se mönster i hur tanken med en 

digitaliseringen ser ut och vad man vill uppnå med den. 

3.1 Automatisering 

Informationsteknik har en tendens att automatisera. Tekniker har, och finns som stöd där 

valmöjligheter skapas åt människan vid rutiner och kommunikation. Till exempel vid 

transport så kan man välja mellan att gå, ta bilen, cykla, flyga etcetera. Vid kommunikation 

finns telefon, men idag även annan digital teknik som stöd. Även fast chefer för det mesta 

uppmärksammar och uppskattar informationsteknik så är det i många fall att resultatet av 

införandet av den nya rutinen inte ger det förväntade resultatet. 

Problematiken med införandet av informationsteknik, där målet är att automatisera 

arbetsprocesser är att det skapar en rädsla för att bli ersatt som personal av tekniken (Zuboff, 

1985). Företag har möjligheten att i många fall inkludera tekniska hjälpmedel för att ta bort 

den mänskliga faktorn (Delery & Shaw, 2001). Vid automatisering och under tidig period av 

användningen av tekniska hjälpmedel för att automatisera rutiner så är det vanligt att de 

traditionella rutinerna finns kvar, då personalen tenderar att vilja säkerhetsställa att det gått 

rätt till (Zuboff, 1985). 

Attityden gentemot tekniken är viktig för att den ska utnyttjas och skapa den kvalitet som 

efterfrågas. Samtidigt finns rädslan för att ens roll ska försvinna eller förändras så pass 

mycket att man inte har möjlighet att anpassa sig till den nya arbetsprocessen eller tekniken 

(Zuboff, 1985). Påverkan av och konsekvensen ser olika ut beroende på rollen man har i 

yrket, där vissa kan bli viktigare och andra blir överflödiga (Zuboff, 1985). 

I Zuboffs artikel beskriver en chef som har debatterat med ledningen kring attityder mot 

tekniken: “Are we all going to be working for a smart machine, or will we have smart 

people around the machine?” (Zuboff, 1985; s.12) Så länge synen på införandet av 

informationsteknik och automatisering är att spara på resurser och minska arbetsstyrkan så 

kommer man gå miste av kapaciteter som tekniken kan medföra. Då man inför teknik så 

behövs organisatoriska förändringar ske där kompetens där kunskap för tekniken måste 

genereras och läggas i fokus för att påverkan på företaget/organisationen ska ske på det sätt 

som önskas (Zuboff 1985). 

Många fall så krävs den mänskliga faktorn för att kunna utnyttja de tekniska hjälpmedlen, 

där till exempel analytiker behövs för att omvandla siffror och tecken som genereras på 

papper eller dataskärmar till kunskap. Men även för att monitorera, analysera och 

kontrollera nätverket och den digitala strukturen för att se att den uppnår högst möjliga 

effektivitet, medan själva systemet och tekniken sköter bitar som registrering, mottagning 

lagring och transportering inom fabrik och industri (Kenney, 1996). 

I vissa fall så kan företag känna sig pressade att införa tekniska lösningar för att inte 

hamna efter konkurrenternas utveckling, där teknik även kan krävas frekvent uppgradering, 

vilket kan ge effekten av ofullständiga produkter eftersom att de stressas ut i marknaden 

innan det hunnit testats och utvärderats (Kenney, 1996). 
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3.2 Informering 

Informationsteknik har även tendens att informera. Vid informering så är fokus på att, till 

skillnad från automatisering, generera och förse ledning och anställda information som 

stärker deras arbete, istället för att ersätta den mänskliga faktorn (Anderson, Banker & 

Ravindran, 2006).  Men samtidigt så kan teknik som är utformat för att automatisera 

generera information om grundläggande processer på organisationens arbete (Zuboff, 1985). 

Information som till exempel genereras vid användning av sensorer och kameror, där det 

som registreras omvandlas till siffror och värden som inte existerat tidigare (Zuboff, 1985). 

Avancerad databaserad informationsteknik skapar möjligheter för ny infrastruktur som 

förmedlar många produktiva och kommunikativa aktiviteter som är centrala för 

organisationer (Zuboff, 1985). Vanligt hos organisationer, fabriker och företag som inför 

informationsteknik för att utföra och automatisera vissa rutiner skapar en större förståelse 

för själva rutiner som den införs i. Det på grund av att en process eller rutin oftast bryts ned i 

många beståndsdelar som skapar en tydligare bild (Zuboff, 1985). 

Om IT-investeringen sker på rätt sätt så är det stor sannolikhet att det kommer resultera i 

en ökad förbättring i de befintliga arbetsprocesserna (Dehning, Richardson & Zmud, 2003). 

Med hjälp av IT där målet är att skapa information så ger det möjligheter till att lyfta 

organisationens funktionalitet och kan bli sedd på utifrån olika perspektiv för att alstra nya 

insikter (Zubuff, 1985).  

Informationsteknologi som producerar information skapar möjligheter för beslutsfattning 

i lägre och högre organisatoriska nivåer. Informativa system ses oftast som kortvariga 

förbättringar för firmors prestation, på grund av att konkurrenter kan imitera liknande 

implementationer. Det är med störst sannolikhet att överskott i form av lönsamhet blir för 

kunderna istället för industrins medlemmar (Dehning, Richardson & Zmud, 2003). 

3.3 Transformering 

Transformering leder till att rutiner ändras, genom att förändra arbetsprocesser utifrån 

införandet av informationsteknologin (Anderson, Banker & Ravindran, 2006). Företag som 

använder sig av att implementera IT-system har oftast ett syfte med att utföra en 

transformering av verksamheten. Företagen som vill göra den transformeringen behöver ha 

någon strategi eller radikal affärsmodell för att kunna få det att fungera i praktiken (Dehning, 

Richardson & Zmud, 2003). 

En IT-investering kan inte utföras under isolering från miljön av de beslutade 

affärsstrategier och de institutionella strukturerna som omfattar marknaden eller branschen 

där investeringen sker. Med transformering strävas det att kunna uppnå en förbättring i 

verksamheten och IT -investeringar kan löna sig om det även införs välplanerade strategier 

som komplementerar den nya tekniken i verksamheten. Det är väsentligt att utreda de 

förutsättningar som behövs för att kunna nå de eftersträvade effekterna (Dehning, 

Richardson & Zmud, 2003).  

Vid en transformerande roll av informationsteknik så är förväntningarna att underlätta 

företagsprocesser, men även att förbättra förhållanden med interna och externa aktörer som 

gynnar företagsverksamheten (Anderson, Banker & Ravindran, 2006). Transformering kan 

ge olika effektiviserade operativa utfall, såsom minskade driftkostnader och arbetsbelastning 
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och ökad produkt- eller servicekvalitet. Det kan också bidra till strategiska utfall som kan 

innebära kund- och marknadsrelaterade åtgärder som till exempel kan vara lyhördhet, 

flexibilitet, verksamhetens omfattning, kundtillfredsställelse och marknadsledarskap. (Cha, 

Hwang & Gregor, 2015). För att kunna uppnå en framgångsrik implementering av teknik där 

transformering är ett mål krävs det att ha identifierat områden man vill förändra, men också 

veta hur bra de fungerar i dagsläget för att kunna ta reda på vad som behövs göras för att få 

det att bli ännu bättre (Koster, Stewart & Kolker, 2016). 

Det är viktigt att ha i åtanke att en transformering leder många gånger till motstånd och 

det kan uppstå konflikter som kräver metoder som ökar deltagandet, men även samarbetet 

internt och med externa aktörer. En viktig faktor som kan vara gynnsamt för 

transformeringen är att satsa på strategier som ökar tillit och att hitta gemensamma mål i 

verksamheten (Pirinen, 2016).   

3.4 Sammanfattning 

Vid investering hos företag där målet är att spara resurser är något som oftast blir ett resultat 

av att investera informationsteknologi och digitala lösningar, men bara om 

implementeringen är väl riktad och vid rätt tidpunkt (Richardson & Zmud, 2003). Något som 

kan ske med tre olika typer av fokus vid implementeringen för förändringen i organisationen. 

Automatisering innebär att man vill byta ut de mänskliga rutinerna för att skapa automatiska 

arbetsprocesser i form av digitala eller tekniska lösningar. Informering innebär att införa 

informationsteknologi och digitala hjälpmedel som producerar information som kan 

utnyttjas av verksamheten på ett sätt där det ska stärka organisationen och ge de anställda 

information som stärker arbetet. Transformering riktar sig mot en mer långvarig lösning, där 

målet är att transformera och förändra en verksamhet med hjälp av en stadig digital 

infrastruktur som ger stöd till framtida digitala applikationer som ska omstrukturera 

verksamheten, vilket ska ge en positiv effekt på organisationen. 
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4. Forskningsmetodik  

Här beskrivs utförandet av studien. Valet av metod till undersökningen och fallet som har 

studerats, vilket är trygghetskameror inom nattillsyn. Efter det redogörs hur datainsamlingen 

har gått till väga och hur urvalet bestämdes. 

4.1 Vetenskaplig ansats och metod 

Efter att problemformuleringen och studiens syfte har blivit utformat så bestämdes den 

vetenskapliga ansats som var mest lämpad. Då studiens fokus legat på teknikens påverkan på 

arbetsprocesser inom äldreomsorg hos nattpatrullen och deras rutiner så blev det naturligt 

att undersöka perspektivet hos anställda, men även hos enhetscheferna som varit med under 

införandet av digitala lösningar inom olika stadier av projekten. För att uppnå detta valdes 

det att utföra en kvalitativ ansats eftersom att det var mest lämpat. Målet med att utföra en 

kvalitativ undersökning är för att producera kunskap, där intervjuerna är till för att skapa ett 

utbyte av åsikter mellan personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.18). 

4.2 Fall: Trygghetskameror inom nattillsyn  

Den här sektionen handlar om fallstudien som gjorts och vilka aktörer som är inblandade. 

Fallet handlar om kommuner i norra Sverige som använder sig av trygghetskameror inom 

nattillsyn. Nattillsyn är en insats som nattpersonalen utför, som innebär att man ser till den 

äldre under natten för att se att allt står rätt till. Kommunerna som varit med i 

undersökningen är Umeå kommun, Skellefteå kommun, Gällivare kommun och Övertorneå 

kommun. Alla kommuner är i olika stadier och har därför tagits med i studien. Vissa har 

använt sig av trygghetskameror i praktiken i flera år och haft igång projektet sedan 2014, 

andra har precis fattat beslut om det och har inte implementerat någonting än. 

Då kommunerna är i olika faser så skiljer sig attityderna mot tekniken, samtidigt som 

implementeringen och informeringen sker på olika sätt. Men även att den geografiska 

skillnaden och kommunernas storlek kan spela roll i hur implementeringen och acceptansen 

ser ut. Undersökningen har gått ut på att hitta liknande mönster men även se vad som skiljer 

sig åt mellan de inblandade parterna. Det är ett fall, som handlar om trygghetskameror i 

norra delen av Sverige, men med flera infallsvinklar. Då alla implementerar samma teknik 

men förutsättningarna ser olika ut, såsom miljö, antal i befolkning och tillgångar. 

Anledningen till valet av att ta en geografisk spridning av respondenter i fallet ligger i grund 

på att få så bred bild av det som möjligt, och kunna se skillnader och likheter i motgångar 

som uppstår och hur olika mött motgångar och vad det resulterat i.  

För att skapa en tydlig bild av aktörer så har en tabell (se tabell 1) skapats över de olika 

kommuner som varit med i undersökningen och antalet respondenter per kommun som har 

intevjuats. 
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Kommun Antal respondenter 

Skellefteå kommun 2 

Övertorneå kommun 2 

Umeå kommun 2 

Gällivare kommun 1 

(tabell 1) 

4.3 Datainsamling  

Till den här studien har det använts semistrukturerade intervjuer, vars respondenter har 

olika yrkesroller inom äldreomsorg. Detta avsnitt har som syfte att beskriva intervjumetoden 

som har använts samt intervjuprocessen och urvalsprocessen.  

4.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Målet med att utföra en kvalitativ forskningsintervju är för att producera kunskap. Intervjun 

är till för att skapa ett utbyte av åsikter mellan personer som samtalar om ett tema av 

ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför ansågs “Den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun” som bäst lämpad för denna studie. Den semistrukturerade intervjun har 

som ändamål att mottaga respondentens livsvärld. Syftet är att intervjuaren ska kunna tolka 

innebörden av det fenomen som har beskrivits av intervjupersonerna. Intervjuerna har 

genomförts enligt denna metod (“Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun”). En 

intervjuguide utformades och utifrån den arbetades frågorna fram för samtliga intervjuer (se 

bilaga 2). Frågorna har anpassats utifrån intervjupersonens roll. För genomförande av 

intervjuerna introducerades ämne och syfte med intervjun för  intervjupersonerna. 

Ämnet har varit förutbestämt av intervjuaren, men frågorna har varit öppna och utan egna 

åsikter. (Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjun har följdfrågor ställts upp utöver 

intervjuguiden utifrån den informationen som respondenten angav. Totalt har det intervjuats  

sju personer. En av dem som pilotintervju med syfte att lära känna den studerade området 

(nattpatrull) och en annan intervju som en komplementerande intervju.  

4.3.2 Genomförande  

Då det inte alltid har funnits möjlighet att träffa alla respondenter så har många intervjuer 

blivit via telefon. Responsen har varit positiv och materialet som samlats in har uppnått hög 

kvalitet. Eftersom att undersökningen har baserats på projekt i norra delen av Sverige, där 

projekt med digitala verktyg, i detta fall trygghetskameror har varit i fokus så har avståndet 

mellan dessa platser varierat. De områden som undersökningen är baserad på är Gällivare, 

Övertorneå, Skellefteå och Umeå. Intervjuer på plats med respondenter har varit i Umeå 

samt Skellefteå, där även en kompletterande intervju via mail utfördes med en av personalen 

på ett äldreboende i Skellefteå.  Telefonintervjuer har varit med personal från Övertorneå och 

Gällivare. 
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4.3.3 Urval 

Under studiens gång har personer med olika yrkesroller inom äldrevård intervjuats. 

Intervjuerna består av 7 stycken, där de flesta varit muntliga, förutom en som var skriftlig och 

har skickats via mail. För att få en så bred bild som möjligt har personer med olika roller 

inom området som suttit på kunskap om ämnet intervjuats. För att samla information som är 

relevant har fokus varit på personer som har kunskaper som är relevant för forskningen 

(Creswell, 2007). Urvalet av respondenter gjordes via ett bekvämlighetsurval, eftersom att 

kontakter samlades via personer på institutionen informatik men också ett snöbollsurval, 

eftersom att kontakter tipsade och vidarebefordrade meddelanden till kontakter som också 

var relevanta för studien. 

Valet blev att intervjua folk från olika geografiska områden i norra sverige som har olika 

arbetsroller, men även olika skeden i projekten för att fånga en bred bild av 

forskningsområdet (se tabell 2). 

 

Respondent Arbetsroll Längd Intervju 

(min/sek) 

A Chef utvecklingsenheten 49.05 

B Boendechef  Skriftlig intervju  

C Projektledare & Vik.Logistiksamordnare 

Socialförvaltningen 

35.00 

D Enhetschef 36.57 

E Undersköterska/nattpatrull 16.12 

F Ordf. Äldrenämnden, Ordf. pensionärsråd. 42.33 

G Undersköterska/nattpatrull 33.16 

(tabell 2) 

4.4 Dataanalys  

4.4.1 Utskrift av intervjuer  

Det har utförts fullständiga transkriberingar av intervjuerna för att få en helhetsbild att sedan 

kunna arbeta vidare med (Repstad, 1999). Det ger en ärlig bild över vad respondenten har 

sagt under intervjuns gång och gör analysprocessen lättare. Under tiden som transkribering 

gjordes så utfördes en lätt korrigering. Anledningen för det var att göra det mer läsbart men 

även ta bort utfyllnadsord som inte bidrog med svaren och diskussionen. Några exempel av 

ord var “mmm”, “ööh” och liknande, men även upprepningar och ofullständiga meningar. 

Då en del som tagits upp i intervjuerna inte är direkt relevant till just trygghetskameror så 

kan det tänkas att sammanfattas, alternativt inte tas med i transkriberingen. Men valet 

gjordes att transkribera allt för att under analysen inte missa något som i efterhand ändå 

skulle bidra till forskningen. 
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4.4.2 Analysmetod  

Kvalitativ forskning som är baserad på observationer och intervjuer kräver ett samarbete och 

förståelse mellan deltagare och forskare. Innehållsanalys används för det mesta till 

omsorgsforskning eller utbildningsstudier, något som är relevant för den här studien. För att 

få ut så mycket som möjligt av material som samlats in så utfördes en innehållsanalys. Det är 

viktigt att i ett tidigt skede bestämma sig om man ska se det samlade materialet som ett 

manifest eller ifall man ska leta efter dolda meningar i innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

För utförandet av en innehållsanalys krävs det att behandla materialet i olika faser. Det 

finns tre faser som kan användas som en checklista för att kunna uppnå den trovärdighet 

man är ute efter från sitt insamlade material (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & 

Kyngäs, 2014). De faser beskrivs och kan behandlas är: Förberedelsefasen, 

Organiseringsfasen och Rapporteringsfasen. 

Till att börja med bör man undersöka datainsamlingsmetoden under förberedelsen, där 

man väljer hur materialet ska samlas in. I den här undersökningen så är det insamlade 

materialet från intervjuer, där frågorna till de semistrukturerade intervjuerna har varit så 

öppna som möjligt för att få ett ärligt svar från respondenten. Därefter bestämdes urvalet av 

respondenter, där det som har använts är bekvämlighetsurval men även snöbollsurval, där  

kontakt med nya respondenter har blivit samlade utifrån respondenter och personer som 

jobbar eller forskar inom området (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 

2014). 

Efter att förberedelsen är klar så är det viktigt att organisera materialet. För att uppnå det 

krävs att man läser igenom det som samlats in och strukturerar upp gemensamma delar och 

väljer ut vad som är väsentligt för själva studien. Genom att koda eller kategorisera 

materialet så skapas en tydlig struktur över det insamlade (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att uppnå det så kategoriseras varje intervju individuellt för att sedan kunna 

sammankopplas. Koding beskrivs det som proceduren att ta fram kunskap och teori från 

transkriberingar. Kodning är en viktig del för att organisera texten från transkriberingar men 

samtidigt för att upptäcka mönster inom intervjuerna, vilket är viktigt på grund av att det är 

praktiskt omöjligt att hitta alla mönster i en intervju direkt (Aurbach & Silversten, 2003). Det 

hjälpte att ha i åtanke vid själva analysen och gav en stadig grund när det kommer till att 

finna gemensamma mönster, men även olikheter som sedan kunde sorteras ut i olika 

relevanta teman. 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

För att ta hänsyn till respondenterna så har det utgåtts från vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och de fyra 

huvudkraven som nämns i den (2002). Respondenterna har gjorts anonyma på grund av 

sekretess, detta har utförts genom en bokstavsbenämning från A till F (Creswell, 2007). Det 

är även något som informerats till respondenterna innan intervjun, där en beskrivning av hur 

data ska behandlas och att intervjun kommer att spelas in (se bilaga 1). Efter informering så 

har samtycke inhämtats för att säkerhetsställa att respondenten går med på att 

användningen av informationen som samlats in kan utnyttjas i studien. 
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Undersökningen har utgått från hur respondenten velat göra, vilket innefattar tid samt i 

vilket format intervjun skulle utföras. Alltså om personen ville ta intervjun via telefon, på 

plats eller via mail. Individen har även informerats att den svarar på de frågor som den 

känner sig bekväm att svara på. Det har tydligt framgått hur det insamlade materialet ska 

behandlas och att respondenterna kommer förbli anonyma, men även vart de ska vända sig 

för att ta del av resultatet. Då inga känsliga ämnen eller personliga uppgifter har undersökts 

så har ingen underskrift samlats in innan eller efter intervjuerna eftersom att det inte har 

känts relevant eller nödvändigt utifrån den undersökning som utförts. 

4.6 Metodkritik  

För att få en bättre förståelse av materialet och för att undvika att samla inkonsekvent data 

har metoderna granskats för att få en bättre uppfattning av metodvalen och dess styrkor men 

även svagheter. Då studier kan ta olika former och genomgå utmaningar på vägen så är det 

viktigt att vara beredd på vad som kan gå rätt och fel och utifrån det kunna anpassa sig. 

4.6.1 Kvalitativ fallstudie  

När det kommer till resultatet från en kvalitativ fallstudie så krävs det att vara kritisk mot 

dess resultat (Repstad, 1999). Det kan krävas att studera flera fall för att få en stadigare 

grund och mer stöd i argument och fakta som lyfts fram. Utifrån studien har flera kommuner 

undersökts med olika förutsättningar, men det kan krävas att undersöka mer djupgående och 

under en längre tidsperiod för att kunna komma med tydliga slutsatser (Yin, 2007). 

Fallstudier är bra när man vet exakt vad man ska göra, men vid oväntade och obestämda 

saker som händer under studien så är den mindre anpassad (Jensen & Sanström, 2016). Det 

är även viktigt att fundera kring hur mycket fakta och kunskap som genereras av intervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Men även att det finns en risk vid utövandet av kvalitativa 

fallstudier att man blir regelföljande, oreflekterande och instrumentell (Jensen & Sanström, 

2016). 

4.6.2 Intervjuer  

Vid intervjuer är det viktigt att respondenter svarar i en miljö de känner sig bekväm i, vilket 

förslagsvis hade varit bäst på en naturlig miljö för personen som ska intervjuas (Repstad, 

1999). Det är något som följdes så långt som möjligt. På grund av tidsramen som behövde 

följas så ansågs det för tidskrävande att resa till alla platser och även hitta tider som passade 

för respondenterna. Därför är vissa intervjuer via telefon, vilket ändå ansågs vara nog 

eftersom respondenterna var bekväma i den miljön. Utöver det så utformades intervjuerna 

med lättare frågor i början, för att inte överraska respondenten med känsliga eller breda 

frågor direkt (Repstad, 1999). 

En intervju blev dock inte inspelad, vilket alla övriga blev. Något som behöver has i åtanke 

när det kommer till resultatet från svaren. Alla svar är inte exakt vad som blev sagt, även om 

det är vad som togs upp. En annan intervju utfördes via text och respondenten svarade på 

frågor via mail eftersom denne kände det som det bästa alternativet. Åtgärden blev att 

använda dessa som komplementerande intervjuer till övriga respondenter, då de gav stöd till 

svar från vad andra svarat på. Då målet med semistrukturerade forskningsintervjuer är att 
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kunna producera kunskap genom att utbyta åsikter och föra en diskussion kring ämnet så 

ställdes det följdfrågor som skapade diskussionen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.6.3 Bortfall  

Under studien så blev det två bortfall. Ett i Umeå kommun, där personen som kontaktades 

inte hade tid att svara på frågor eller ställa upp på en intervju. Det var på grund av ett projekt 

som tog för mycket tid för att en intervju skulle hinnas med och prioriteras. Den andra var en 

kontakt i Gällivare kommun som ville ställa upp på en intervju men när tid skulle bestämmas 

så upphörde kontakten. Personen slutade svara på mail och det blev för lite tid för att en till 

intervju skulle gå att utföra inom tidsramen för att arbetet skulle hinna färdigställas i tid. 

Då syftet med intervjun var att få ett annat perspektiv från Gällivare så saknas det i själva 

undersökningens resultat. Men eftersom att många perspektiv redan undersökts så ansågs 

det inte påverka studiens resultat allt för negativt, då attityder och processer ändå har lyckats 

bli fångade. 

4.6.4 Innehållsanalys  

Innehållsanalys är tidskrävande, det tar ett tag att bli bekant med innehållet men samtidigt 

att kunna hitta mönster och tematisera det (Elo och Kyngäs, 2008). Vissa delar kan vara 

svåra att analysera, då det finns flera olika tolkningar på vad som menas med det som sagt 

och kan lätt vinklas. För att undvika att det blir fel i tolkning så har materialet studerats noga, 

där allt har analyserats separat samt att en dialog har utförts för att komma överens om vad 

respondenterna verkligen sagt i intervjuerna. Fullständig transkribering tar också mycket tid 

men är viktigt för att det inte ska uppstå sådana misstag som feltolkningar eller liknande. 

Analysen har varit på individer som beskrivit deras upplevelser, vilket har varit i åtanke 

under analysen. Svaren är inte representativa av en population eller hos all personal, utan 

bara utifrån det som undersökts i studien. Därför är det svårt att säga om studien ger svar 

som är representativ till forskningsområdet även om respondenterna anses vara tillförlitliga 

källor som gett utförliga beskrivningar av deras upplevelser. 
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5. Resultat och analys  

I det här kapitlet presenteras materialet som samlats in och som den här forskningen bygger 

på. Det är delar som valts ut utifrån insamlat material som är relevant till frågeställningen 

och syftet med studien, men även det som är relevant till den relaterade forskning som 

använts. Resultaten presenteras i olika teman som valdes ut under analysen av materialet 

som kändes relevant och övergripande av studiens mål. 

5.1 Automatisering 

5.1.1 Attityder och utmaningar 

Utifrån respondenterna kom en klar bild om hur attityden från personalen sett ut vid 

implementering och användning av trygghetskameror. Responsen i början och innan 

implementering har oftast varit negativ, där rädslan för att personalens arbetsstyrka ska 

skäras ned, men även rädslan för att de äldre ska få mindre mänsklig kontakt. 

En fråga ställdes till en respondent som jobbat med nattillsyn under flera år var ifall det 

fanns intresse av att införa digitala lösningar inom nattpatrullen, och respondenten sa att det 

fanns rädsla av det, för införande av teknik måste vara genomtänkt. Attityden mot att införa 

digitala lösningar kan innebära mer arbetssysslor än vad det underlättar om inte planeringen 

och användarvänligheten har legat i åtanke. 

 

“Så länge det underlättar arbetet, för om det är en fluga som chefen kommer på och 

det bara blir mer jobb så... det är redan så mycket belastning så intresset kommer 

inte att finnas.” (Respondent G)  

 

I de kommuner där projektet med trygghetskameror har varit igång ett tag så har personalen 

insett att det inte är något hot för att deras jobb ska ersättas, utan att det ska användas som 

ett stöd.  

 

“Personalen har också tagit in att det här inte hotar deras jobb, utan att de hellre kan 

jobba närmare den äldre istället för att sitta och köra bil. (Respondent A) 

 

Övriga respondenter också nämnt det, att rädslan för att arbete ska ersättas med teknik eller 

att de vill spara in på personal. Respondenterna är väldigt noga med att förklara att det inte 

är tanken med införandet utan att skapa trygghet och stöd åt personalen, där bilkörandet 

minskar och förebygger olyckor. Responsen från en anställd inom nattpatrullen som jobbar i 

en kommun som har haft trygghetskameror i bruk i flera år har visat sig positiv till det, 

eftersom att det blivit smidigare och skapat trygghet åt brukaren. Då man inte behöver gå in 

hos brukaren utan bara kan kolla via kameran så slipper man att brukaren vaknar eller blir 

störd. 

 

“Jag tycker det fungerar bra med kamerorna. Det är mycket när man gör tillsyn att 

man, vid vanliga tillsynen så har vi ju varit tvungen att gå in till dem och då är det 
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stor risk att de vaknar, att man då väcker dem på natten istället. Så på så sätt har det 

varit lätt att man bara kollar i kameran.” (Respondent E) 

5.1.2 Säkerhet och integritet 

Att ersätta den fysiska nattillsynen med en digitalkamera har stött på flera utmaningar. Det 

finns fortfarande flera begränsningar som leder till att automatiseringen av rutiner inom 

äldrevård är en långsam process. Juridiska utmaningar har varit något som har lett till att 

implementeringen av ny teknik blivit svårt. Respondent A beskriver att den juridiska 

aspekten kan göra att vissa processer som medgivande blir tidskrävande och krångligt.     

   

“Det här har ju varit att man inte har kunnat inhämta ett medgivande från den 

enskilde. Det har verkligen varit en utmaning och många människor som har kommit 

till att man inte klarar sig själv utan behöver insatser har många gånger en kognitiv 

svikt eller demenssjukdom i grunden och då är det svårare att inhämta ett 

medgivande.” (Respondent A)  

 

Andra respondenter har även bekräftat att inhämtandet av medgivande kan bli komplicerat, 

där personer med kognitiva sjukdomar och svårigheter att fatta beslut inte är så enkelt att få 

ett medgivande från. Dokumentation kan hjälpa till att förenkla denna process på så sätt att 

man har mer grund i besluten när det kommer till användningen av digital nattillsyn.  

Att skydda brukarens integritet och delaktighet har samtliga respondenter varit överens 

om. Integritet och säkerhet är två faktorer som måste tas extra hänsyn till vid automatisering 

av vård och omsorg, men det har observerats att det inte ställs samma hårda krav på dessa 

aspekter kring de traditionella arbetssätten.  

 

“Det fler och fler förstår är det här att det är ganska hög integritet att en person tittar 

på mig via kameran där jag även kan få veta vem det är, istället för att två okända 

personer ska komma in till mig och jag vet ju inte om jag ligger mer eller mindre 

naken där heller och de ska inte väcka mig heller.” (Respondent A)  

 

Vid frågor om etiska motgångar så nämner respondent A hur det är skillnad på inhämtning 

av medgivande när det kommer till digital nattillsyn jämfört med traditionell nattillsyn. Vid 

traditionell tillsyn så krävs det inte något medgivande för att personer ska besöka ens hem 

under natten, men vid kamera krävs det ett medgivande. Det är något som gjort individen 

mer delaktig i beslut om sin egna hälsa och leder till att individens vård sker mer på 

personens villkor än tidigare. 

 

“Vi jobbar mycket mer med medgivande nu, det vill säga, “är det okej för dig att vi 

kommer hem till dig och gör den här digitala nattillsynen?” man måste få ett 

medgivande för det. När vi pratar om det traditionella, att två okända personer ska 

komma hem till en, så är vi inte lika noga med att ha ett medgivande, utan då 

kommer vi bara för att behovet finns att vi gör det.” (Respondent A) 
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De tekniska begränsningarna påverkar även digitaliseringen, då det inte alltid är självklart att 

tekniken fungerar felfritt. Respondenter har uttryck bland annat behov av att ha digitala 

nycklar eftersom hanteringen av nycklar är problematiskt. Det krävs unika nycklar till varje 

brukare, men samtidigt finns det tekniska begränsningar som kan riskera brukarens 

säkerhet. Respondent G beskriver några problem som skulle kunna uppstå på grund av 

teknikens begränsningar. En dialog har förts om en teknisk lösning för nycklar, där tanken är 

att man ska kunna öppna dörrar med telefonen med hjälp av ett typ av bluetooth-lås. 

Problematiken är att lösningen inte känns pålitlig då det krävs att man har batteri på 

telefonen för att det ska kunna utnyttjas. Men kyla och andra påfrestningar på telefonen kan 

orsaka att man inte har tillgång till brukarens hem. 

 

“Batteriet på mobilen kan ju ta slut för vi pratar med larmcentralen och de andra 

patrullerna väldigt mycket under natten så kan det hända att man står där med en 

telefon utan batteri och kan inte komma in.” (Respondent G) 

5.1.3 Problematik och mål 

Samtliga respondenter har uttryckt en demografisk ökning under de kommande åren, vilket 

kommer att ta med sig stora utmaningar som kan resultera i att den vård som erbjuds idag 

inte kommer att kunna levereras. Då antalet äldre ökar så krävs det fler resurser inom 

äldrevård, och om det inte finns möjlighet att utöka arbetsstyrkan i form av personal krävs 

det att ta in resurser från andra håll. Utifrån resultaten har det observerats att den 

demografiska ökningen är en av de största anledningarna till att kommunerna vill digitalisera 

äldrevården. De flesta respondenterna har nämnt denna problematik.  

 

“... de senaste siffrorna som vi fick i början av mars de visar på att när det gäller 

antalet 65 år och äldre i den här kommunen i den kommande tidsperioden 10 år 

framåt, från 2017 till 2027 kommer att öka med 10%. Men tittar man på äldre 

gruppen 80+, och det är framförallt då man börjar behöva mer stöd och hjälp för det 

är då man, om vi ska generalisera, det är egentligen då vi behöver ökade insatser i 

samhället och det är då vi börja konsumera mycket vård och omsorg. Den gruppen 

ökar 56%, det är mycket.” (Respondent F) 

 

Men redan nu finns det en stor belastning på personalen inom nattpatrullen, vilket leder till 

att deras arbetsförhållanden inte blir optimala. För vissa är det ingen möjlighet till rast på 

grund av hög arbetsbelastning.  

 

“Vi har då ingen rast under hela natten, utan har något som kallas “lufttid”, där vi får 

ta rast när tillfälle finns. Men på grund av hög belastning så har vi sällan rast utan 

det är oftast non-stop körning från 21 till 07 där det oftast är övertid också.” 

(Respondent G)  

 

Att frigöra tid från personalen så de kan vara mer hos individer som behöver hjälp är ett av 

målen med automatisering inom äldrevård. Eftersom att personalen måste hinna med flera 

brukare så leder detta till stress och begränsad tid när de är hos den äldre.  
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“Men vi tittar också på system som kan förenkla eller göra processerna enklare och 

effektivare. Det vill säga att om jag kan vara mer tid hemma hos den äldre och 

mindre tid på kontoret. Om jag kan dokumentera hemma hos den äldre, om jag kan 

registrera hos den äldre och vad jag gör hos den äldre, att jag gett läkemedlet 11.30 

som sagt och så vidare. Idag kanske jag måste gå och registrera det någon 

annanstans. Målet är att ju mer tid jag kan vara hos den äldre desto bättre är det.” 

(Respondent A)  

 

Vid nattillsyn besöks brukare som är utspridda i kommunerna, personalen blir då tvungna att 

köra långa sträckor och för vissa brukare kan det krävas flera besök per natt. Det kan vara att 

de har flera tillsynsbesök men även att vissa larmar flera gånger per natt. Beroende på vad för 

respons personalen får när de kontaktar brukaren kan det krävas att de åker dit. Det är något 

som äldrevården vill minimera med hjälp av trygghetskameror, att besök som inte kräver ett 

fysiskt besök ska kunna ske digitalt. 

 

“De har väl kanske en, ska vi säga, kanske en 7-8 mils radie så här att köra runt. Då 

hade vi en brukare som bodde i en by utanför utanför då från där de startar så att 

säga. Så dem skulle dit varje natt och göra 3-4 tillsynsbesök, eller ja, tillsynsbesök om 

han trampar på larmmattan eller någonting sånt där.” (Respondent D) 

 

Respondenterna understryker att det är viktigt att ha koll på hur arbetssituationerna ser ut 

för att hitta lösningar som är tillämpningsbara och på så sätt kunna skapa en avlastning för 

personalen. Det beskrivs att avlastning är positivt då yrket är slitsamt. Planer finns på att 

utöka användning av digitala lösningar på särskilda boenden för att få en bättre tillsyn, så att 

personalen i ett förebyggande syfte kan vara beredd ifall något skulle hända för att kunna 

vara på rätt plats vid rätt tillfälle. 

  

“Det som är utmaningen på äldreboenden är att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. 

Om det är 60 lägenheter och tre nattpersonal, då står 57 lägenheter tomma och tre är 

det personal i. Vid dubbelbemanning är det bara två som är i lägenheter. Tanken är 

då att om vi har sensorer som gör att vi får indikator på att någonting är på väg att 

hända så kan vi vara på rätt plats i rätt tillfälle. Men även att innan något händer 

kan vi vara där och ge tröst och stöd.” (Respondent A) 

 

Även om det finns generella riktlinjer på hur arbetsrutinerna ska skötas inom vård och 

omsorg, är flexibilitet en viktig faktor då det kan inträffa många oväntade situationer som 

kräver snabba beslut. Det är något som vissa respondenter tagit upp och beskrivit som en 

viktig del i deras arbete för att kunna vara det stöd som krävs. 

 

“Chefen kan ge vissa direktiv av vad vi inte får göra men det är väldigt lösa tyglar vi 

har eftersom att det väldigt ofta är extremt mycket stress på jobbet. För om vi får 
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massa farthinder på hur vi får agera så utför vi ett sämre jobb. Utan vi måste vara 

flexibla för att få alla nöjda.” (Respondent G) 

 

Digitalisering av äldrevård öppnar möjligheten till att de äldre som inte behöver fysiska 

insatser ska ha möjlighet att bo kvar hemma längre. Tekniken skulle kunna skapa goda 

förutsättningar som ger ökad självständighet bland de äldre, vilket även kan resultera i att 

mindre resurser från vård och omsorg används. Det finns brukare som inte vill att någon ska 

komma in i deras hus även fast de har beslut på tillsyn, vilket skapar ett problem eftersom att 

de oftast har ett behov av det men den traditionella nattillsynen inte passar dem. Respondent 

B redogör målgruppen av brukare som har haft nytta av den digitala nattillsynen, där de har 

fått det som ett alternativ till det traditionella besöket. 

 

“De personer som har varit aktuella för att ersätta det fysiska besöket av nattpatrull 

med ett digitalt hembesök har varit individer som har blivit uppväckta och störda av 

nattpatrullen. Dessa individer har då fått valmöjligheten att istället få det digitala 

hembesöket via trygghetskamera.” (Respondent B) 

  

Att skapa valmöjligheter och trygghet för vårdtagarna är även  målet som önskas uppnå med 

digitalisering. Tekniken kan skapa bättre förhållande vid arbetsrutiner, vilket inte bara 

gynnar personalen utan även vårdtagaren. 

 

“... vid vanliga tillsynen så har vi ju varit tvungen att gå in till dem och då är det stor 

risk att de vaknar, att man väcker dem på natten istället. Så på så sätt har det varit 

lätt att kolla i kameran.“ (Respondent E) 

 

5.2 Informering  

IT kan förse med information som skulle kunna nyttjas till såväl förvaltningen som de dagliga 

arbetsrutiner inom äldrevård. Utifrån resultatet har det observerats ett stort behov att ha 

digitala verktyg som underlättar informationsutbyte. Att använda tekniken som en strategi 

för informering skulle vara ett bra stöd för äldrevården, då dokumentationen är en viktig del 

av arbetsrutinerna men även för verksamheten.  

Användning av trygghetskamera vid nattillsyn förenklar för personalen att få information 

om brukaren. Respondent D beskriver hur det ibland kunde vara problematiskt då en 

brukare klev upp och trampade på larmmattan vid sin säng på natten och inte svarade via 

larmet när de försökte kontakta honom. Med trygghetskameran skapade det en effekt av att 

de fick information av honom även fast han inte svarade i larmet. 

 

“Men nu kan man också se ok, har han kommit tillbaka eller ligger han på kökssoffan, 

vilket han ofta gjorde och det betyder, då behöver vi inte fara dit, han ligger där på 

kökssoffan vi ser ju det. Så det underlättar för nattpatrullen i norra i alla fall en hel 

del.” (Respondent D)  
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Dokumentation som ska utföras under natten är något som tar tid och för vissa är det 

problematiskt då dokumentationen bara kan ske på kontoret. Vilket innebär att 

papperslappar blir en lösning för att komma ihåg vad som hänt under natten. Det kan göra 

att saker missas under dokumenteringen och informeringen till den efterträdande personalen 

blir inte fullständig. Det händer att personal får fel information kring brukare som kan ställa 

till problem som i vissa fall kan bli tidskrävande. 

 

“Det kan ju även hända att personen har gått hem till dem utan att de har meddelat, 

eller att den personen är där över jul, någon helg eller så utan att informationen har 

kommit fram till oss eller att personalen har glömt att dokumentera det.” 

(Respondent G) 

 

Då dokumentation kan ske i flera steg kan det bli missvisande eller otydligt i själva 

dokumenteringen. Det är ett område som håller på att undersökas för att  se vad för åtgärder 

som kan införas för att göra dokumentationen tydligare. Något som kan leda till mindre 

efterarbete för personalen men även bättre informering. 

Det finns  externa faktorer såsom nationella krav kring dokumentation inom hälso- och 

sjukvård som måste ta hänsyn till. Idag möter de nuvarande systemen inte alla dessa krav, 

vilket resulterar i att mycket tid går åt att dokumentera.  För att systemen inte anpassas till 

det verkliga behovet och kravet är en del av dagens problematik inom digitalisering av 

omsorg och vård. Det krävs att en dialog förs med användarna för att uppnå en tjänst som är 

användaranpassad för att kunna uppnå det resultat av systemet som eftersträvas.  

 

“Där är det viktigt i framtiden att teknikens användarvänlighet, att det är dem som 

ska använda dem, att det är utifrån deras önskemål som det tekniska hjälpmedlet 

utformats ifrån.” (Respondent F)  

 

Ett system som vissa kommuner använder är dokumentation via telefonen. För att inte 

behöva ha en mängd papperslappar eller försöka komma ihåg allt som hänt under natten, 

utan för att kunna utföra enklare rapportering på en gång. Via systemet kan man registrera 

tider man varit på tillsynsbesöket men även vad för insats det varit. Övrig information som 

behöver registreras sker sen på kontoret. Kommunen som använder sig av I Care som är ett 

dokumenterinssystem har även sin digitala tillsyn stationerad på boenden. Det innebär att 

personalen som utför nattillsynen kan rapportera och sköta dokumentationen samtidigt som 

digitala nattillsynen utförs. 

 

“Själva tiden, då har vi ett sånt här I Care-system för tiderna när vi besöker, det gör 

vi via telefonen. Man registrerar om det är ett larm eller tillsyn och så, samt tiden. 

Sen om jag ska rapportera det som hänt, då går man till lokalen och skriver på 

datorn vad som hänt på larmet. Men tiden är via telefonen på det här I Care-

systemet.” (Respondent E) 
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En aspekt som tagits upp är att det är viktigt att ha tydliga regler och riktlinjer för att inte 

data ska användas på fel sätt. Det är viktigt både utifrån personalen och användarna av 

systemen och teknikerna, men även brukarna. 

 

“Samtidigt är det jätteviktigt att det finns tydliga spelregler som minskar möjligheten 

att missbruka digital information, att missbruka data av människor också.” 

(Respondent A) 

5.3 Transformering 

IT är ett verktyg som de flesta gånger leder till att arbetsprocesserna omdefinieras men även 

att själva verksamheten gör det. Att genomföra en förändring i organisationen är i många fall 

väsentligt för att tekniken ska uppfylla sitt syfte och kunna uppnå det förväntade resultatet. 

Digitalisering medför inte bara förändringar i arbetsprocesserna, utan även relationerna 

mellan vårdpersonal och brukare kan ändras. Respondenterna A, D och F lyfter fram att det 

behövs hitta nya sätt att arbeta på inom äldreomsorg för att klara av den framtida 

demografiska ökningen. Det krävs att man har en framtidsplan utifrån den förväntade 

ökningen. 

 

“Det är jätteviktigt att man har en långsiktig planering och vi har ju en 10 års plan i 

den här kommunen och hur vi planerar våra särskilda boenden. Det måste vi ha, vi 

måste ha en sån framförhållning i vilken takt vi ska bygga omvårdnadsboenden. Sen 

är det ju hemtjänstens sjukvård i hemmen och någon form av mellanboenden behöver 

också.. Det har vi dåligt av idag.” (Respondent F)  

 

För att genomföra förändringar krävs det en del resurser och investeringar. Respondenterna 

blev tillfrågade om vilka resurser de anser viktiga för att utöka användning av teknik inom 

vård och omsorg. Teknisk tillgång är en faktor som kan bromsa den digitala utvecklingen 

inom äldrevård, eftersom att alla i denna målgrupp inte har exempelvis bredband, vilket 

leder till att implementeringen av digitala verktyg inte går att införa på ett smidigt sätt alla 

gånger. 

 

“utifrån en undersökning att lite över 40 procent av äldregruppen är som bekväm 

med tekniken. Medan motsvarande mellan, den unga åldersgruppen, där var det 80 

procent så jag menar, det är ju otroligt stor skillnad” (Respondent F)  

 

Respondent D beskriver hur de har hanterat begränsningar kring den tekniska tillgången. I 

deras kommun har de hittat lösningar som inte kräver att den äldre behöver göra dyra 

insatser för att få tillgång till bredband i form av till exempel indragning av fiberkabel till hus. 

 

“Nej, vi har ju inte bredband utan vi har GSM, alltså som mobiltelefon. Vi har ju 

ganska utbyggt det här med bredbands eller kabel, men  gamla människor de drar 

inte in i sina hus. Det är vårt dilemma, men det är tyvärr så.“ (Respondent D)  

 



 

23 
 

Inom organisationer ser tekniska vanor olika ut och  det kan försvåra den digitala 

utvecklingen inom verksamheten, då inte kommunikationen ser likadan ut för alla. En 

respondent beskriver hur ojämnt användningen av digitala medel är inom vård och omsorg, 

vilket är något som behöver förändras för att det skapar svårigheter då det kommer till 

information och kan göra att vissa blir exkluderade. 

 

“All vår personal har inte en egen e-postadress. All kommunal verksamhet och även 

alla våra elever inom för och grund och gymnasiet de har en egen e-postadress. Men 

vår personal inom äldrevårdsorg och funktionshindersomsorg dem har det inte. Kan 

man använda e-post inom våra områden så finns det massa sektressregler men det är 

ändå så att man, för våran interna kommunikation kan det behövas. Där finns det 

grupp-epostadresser, men vad ska man säga, det finns mer att kunna göra där. Jag 

tycker att det ska vara en självklarhet.” (Respondent F)  

 

Utifrån resultatet har det även observerats att efterfrågan och acceptans är viktiga faktorer 

för digitalisering av äldrevård. Vissa respondenter har berättat att den största utmaningen 

som de har stött på har varit att det inte har funnits ett intresse bland brukarna av att testa ny 

teknik. Vid ny teknik så vet ingen hur det fungerar och kan krävas tid för att få ut information 

för att väcka ett intresse. Trots att det fortfarande finns mycket arbete kring acceptans så har 

respons bland personal och brukare ändrats de senaste åren, vilket har förenklat 

implementering av digitala lösningar.  

 

“Jag upplever att efterfrågan är betydligt större idag, framförallt från äldregruppen. 

När jag är runt på pensionärsföreningarnas möten då ställer man alltid frågor till, 

finns det bredband på era boenden? Eller den typen av frågor, det existerade ju inte 

för 5 år sedan, den typen av frågor. Bland personalen…  Ja då är det väl mer det här, 

utifrån att det idag finns vissa arbetsuppgifter som man måste göra flera gånger för 

att det inte finns tekniska hjälpmedel, men flest synpunkter har vi fått från 

äldregruppen och det tycker jag är väldigt roligt.” (Respondent F)  

 

Tekniken leder till att relationen mellan personal och brukaren påverkas. De äldre brukarna 

har oftast varit mer positiva än de yngre, men hos båda grupperna har det till en början 

funnits en rädsla för att bli övervakade. Att informera och skapa dialoger har visat sig vara en 

av de strategier som har gett ett positivt resultat för att minska motstånd mot införanden av ny 

teknik. Det är viktigt att få folkets tillit och få användarna att känna att digitalisering kan 

medföra mer värde i deras liv.  

 

“Vi har jobbat jättemycket med att informera och utbilda och kommunicera med 

personalen. För att om ni tänker att personalen säger såhär att “det här med 

trygghetskamera det kommer inte att fungera, jag skulle då aldrig själv välja att 

använda det” då kommer ju den äldre inte heller att vilja det. Man måste tro på det 

hela och se att det här är någonting bra. Därför har vi lagt ned jättemycket jobb på 

det.” (Respondent A)  
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För att transformera vård och omsorg krävs det ekonomiska resurser och en omplanering på 

hur kommunernas budget ska fördelas framöver. Det på ett sätt som man måste kunna 

fördela resurser utifrån drifsmedel men även i form av utbildning. 

 

“vi behöver driftpengar till att kunna ha tekniken igång men också är det indirekt en 

driftskostnad i utbildningen till personalen så att de kan använda verktygen vi har, 

för om de inte kan använda dem då är det ju en satsning som inte alls är 

resurseffektiv, att man köper in ny utrustning och sen kan man inte använda den.” 

(Respondent F) 

 

De flesta respondenter har uttryckt att den mänskliga faktorn inte kan ersättas helt, då 

äldreomsorg är en verksamhet som det ligger mycket vikt på relationer. Vilket bidrar till att 

det det finns insatser där tekniken inte kan ersättas. En respondent nämnde att det är viktigt 

att ha mänsklig kontakt kvar, men samtidigt att om man ska se det ur ett perspektiv för 

sparande av resurser så är det inte effektivt att det ska gå att välja vilken typ av insats man 

ska ha om det inte finns ett behov för den traditionella tillsynen. Alla är gemensamma om att  

insatser där det krävs att en person finns på plats och ger stöd till brukaren, som insatser när 

brukaren behöver hjälp i form av lyft eller liknande så måste de traditionella insatserna vara 

kvar, men även att det psykiska välmåendet är viktigt och då kan det krävas en personlig 

kontakt. 

  

“Då vill jag att vi fullt ut ska kunna tillämpa och se tekniken som ett komplement och 

ett hjälpmedel. Äldreomsorgen bygger på relationer och det kommer man aldrig 

kunna till fullo komma ifrån.” (Respondent F)  

 

En omorganisering av verksamheten skulle kunna bidra till en förenkling av 

digitaliseringsprocessen. Fördelningen av en verksamhet kan göra att frågor lättare kan 

diskuteras och  beslut fattas. Genom att det blir mindre grupper som har kunskap kring sina 

områden de ansvarar över leder till att beslutsfattningen blir lättare. 

 

“Äldrenämnden är en ny nämnd från den här mandatperioden och började då gälla 

december 2014, innan dess fanns en socialnämnd i som hade hand om all social 

omsorg, alltså alla socialtjänstfrågor egentligen. Så det var äldreomsorg, 

funktionshinderomsorg och i nöd och familjeomsorg. Det innebar att det var väldigt 

stora verksamhetsområden, men den här mandatperioden då valde man att dela upp 

det i två nämnder och det har också gjort att vi har kunnat öka fokus på just 

äldrefrågorna.” (Respondent F) 

 

Tydliga riktlinjer i lagstiftningen skulle även skapa bättre förutsättningar för digitalisering 

och transformering av verksamheten. Då det finns otydligheter som gör att olika processer 

tar längre tid än vad de egentligen hade behövt ta. Det är något som vissa vill se en 

förändring på, eftersom det skulle kunna hjälpa att utnyttja teknikens möjligheter till fullo.  
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“Att förenkla det hela, idag lägger jag ned jättemycket tid på grund av oklarheter i 

lagstiftningen och oklarheter i från våra myndigheter som utövar tillsyn för oss. För 

dem vet inte heller vad som gäller, och då står vi bara och stampar och kan inte ta 

nästa steg. “ (Respondent A) 

 

För att uppnå en transformering kan det krävas flera olika verktyg så att man i framtiden kan  

nå det mål som eftersträvas. Men även att kolla på verktyg som är stöd till den teknik som ska 

införas som kan vara väsentligt beroende på behovet som finns i respektive kommun. 

Digitala nattillsynen används olika i alla kommuner då de flesta har det stationerat på ett 

boende eller liknande, men det fanns ett fall där de även använde sig av surfplattor för att 

sköta den digitala nattillsynen. Något som resulterar i ökad flexibilitet för personalen. 

 

“Istället för att personalen ska åka runt till personer under natten och då det är rätt 

stora avstånd mellan områden i kommunen så är tanken att personalen ska kunna 

kolla på sin ipad i bilen innan färd och på så sätt kunna se läget hos en brukare.” 

(Respondent C) 

 

Flera respondenter har beskrivit en framtidsvision som innebär nya verktyg som finns för 

stöd både för personal men även för brukare. Det har nämnts nyckelfri hemtjänst som en 

teknik, där en halv-mekanisk nyckel ska implementeras för att minska antalet nycklar 

personalen måste ta med sig, samtidigt som många kikar på trygghetslarm med GPS och 

positionering, armband med artificiell intelligens men även smarta hem och särskilda 

boenden med sensorer och tryckmattor.  

 

“Det tycker jag är helt rätt ingång också för att det är ju mer än bara ett tekniskt 

hjälpmedel, tanken är ju att med ett ändrat förhållningssätt och ändrat arbetssätt så 

får vi ju in många olika tekniska hjälpmedel. Vissa är ju primärt för personalen 

medan andra är för de äldre och ibland blir det som en kombination för de båda. 

Alltså att det är till gang för båda. Vi inför ju även det här med nyckelfri hemtjänst, 

och det är egentligen inte primärt för de äldre utan det är ju för personalen att 

minska deras tidsåtgång att hantera fysiska nycklar.” (Respondent F) 

5.4 Sammanfattning  

Attityden har visat sig förändras under de olika kommunernas gång i projekten. Många har i 

början visat en rädsla av att automatisering av arbetsprocesser kommer innebära att 

personalens arbetsstyrka skärs ned och att arbetsbelastningen kommer vara densamma. De 

kommuner där användningen av digital nattillsyn är i bruk så ser man en attitydförändring, 

där personal kommit till insikt att det inte är ett hot utan är där som en avlastning.  

En problematik som uppstått är inhämtning av medgivande från brukare, där juridiska 

utmaningar har gjort att det blivit svårt att komma vidare i processen. Samtidigt så har 

automatiseringen visat sig höja integriteten för brukarna, då de inte behöver ha personer som 

kommer in i deras hem under tiden som de sover, utan istället att någon kollar på dem via en 
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trygghetskamera. Brukarna får även en möjlighet att välja vad för typ av vård de får. 

Demografiska ökningen är även en sak som kommuner måste ha i åtanke vid planering av 

resurser i framtiden. Då antalet äldre som kräver stöd ökar så måste även stöd och 

hjälpmedel öka, vilket många kommuner har valt att undersöka ur ett digitalt perspektiv, då 

automatiserade arbetsrutiner kan krävas för att effektivisera stödet för de äldre. 

Information bland personal är en viktig punkt, där det krävs stöd för att personalen ska 

kunna få en korrekt information om brukare. Vissa har haft problem med att utföra 

dokumentation på grund av att de haft så hög belastning att tillfälle att dokumentera på 

kontoret inte har hunnits med. Samtidigt så har det saknats ett hjälpmedel för att 

dokumentera under natten och minneslappar har använts för att komma ihåg tid och 

information kring besöken. En del kommuner har kollat på lösningar för problemet, där en 

kommun använder sig av en tjänst som heter I Care, där enklare dokumentation kan ske 

under natten via telefonen. 

Transformering i form av organisatoriska förändringar kan krävas för att en dialog och 

process av införandet av hjälpmedel ska kunna fattas, men även att titta på en långsiktig 

lösning eftersom att den demografiska förändringen kommer orsaka en högre belastning. En 

effekt av digitalisering kan vara att skapa en förändring i relationerna mellan brukare och 

vårdpersonal där resursfördelning kan kräva en förändring. Den kan krävas en förändring i 

form av tekniska resurser för äldre, då många äldre inte har tillgång till bredband och digitala 

hjälpmedel kräver det så är det något som behöver undersökas hur man ska gå tillväga. 

Alla har gemensamt en framtidsvision med fler tekniska och digitala hjälpmedel som ska 

kunna ge stöd åt både personal och brukare. Tekniker som trygghetslarm med GPS och 

positionering, sensorteknik och armband med artificiell intelligens. 
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6. Diskussion  

I det här kapitlet förs en diskussion kring det material som bearbetats i analysen och 

resultatet. En diskussion som förs kring effekterna som efterfrågas av att införa en 

digitalisering där det jämförs med relaterad forskning och det teoretiska ramverk som 

använts under studiens gång. 

6.1 Utmaningar och förväntningar 

Den här studien har haft digitaliseringen som huvudfokus, där det har utvärderats de effekter 

som den medför i en offentlig verksamhet som vård och omsorg. Resultatet har belyst olika 

vinklar på inverkan som det tekniska stödet har haft på arbetsrutinerna och personalen, men 

även på brukaren. Enligt forskning kan digitalisering spela olika strategiska roller, bland 

annat kan informationsteknik användas till automatisering, informering eller 

transformering. I resultatet har det observerats att vård och omsorg behöver gå genom en 

transformering av sin verksamhet. Detta skulle kunna uppnås med lämpliga IT-strategier 

som förutom att automatisera manuella arbetsuppgifter  även ger ett stöd där information är 

en viktig del. Zuboff S. (1985) framhåller att  tekniken har skapat flera valmöjligheter, vilket 

många gånger leder till en omstrukturering. Dessutom kan det uppstå ett motstånd för 

förändringar och yttre påverkan bland organisationens medlemmar, vilket exempelvis kan 

bero på vana, rädsla, hierarkiska strukturer eller resursfördelning. Därför blir samarbetet 

väsentligt för att övergå detta (Pirinen, 2016).  

Resultatet har visat ett liknande beteendemönster mot digitalisering inom äldrevård, då 

det funnits rädsla att förlora arbetet samtidigt som oron att ersätta den sociala samvaron har 

varit några av de stora diskussionsfrågor vid implementeringen av nya digitala lösningar. 

Användaracceptans är en viktig aspekt för digitaliserings framgång, om personal ser tekniken 

som ett hot så är det svårt att förvänta sig ett positivt resultat. I den här studien har det 

observerats att drivkrafter och de mål som vill uppnås med digitalisering styrs av 

organisationens natur. Vidare finns det även yttre faktorer som har en direkt inverkan på de 

målen som organisationen förväntar sig att uppnå med hjälp av tekniken. Digitalisering har 

öppnat flera förbättringsmöjligheter vilket i sin tur har lett till en ökad konkurrens bland 

företag, vilket utsätter en stor press på företag (Kennya, 1996).  

Å andra sidan har det observerats att konkurrens inte är vård och omsorgs drivkraft för 

digitalisering. Därför att den offentliga sektorn inte är en vinstdrivande verksamhet, där 

användningen av tekniken betraktas snarare som en komplement än ersättning av den 

mänskliga faktorn. Ett exempel av detta är den digitala natillsynen som har studerats och 

även om bilsträckan har automatiserats med hjälp av en kamera har ingen person ersätts. 

Resultatet har visat en gemensam inställning bland respondenter, där  några av de effekter 

som förväntas av digitalisering är att avlasta personalen, men samtidigt kunna erbjuda 

brukare bättre kvalitet på vården. En ytterligare skillnad av digitalisering mellan 

vinstdrivande verksamheter och äldrevård är att tekniken inte kan ersätta den sociala 

samvaron som är en viktig del av vård och omsorg. Därför kan starka reaktioner väckas vid 

automatisering av arbetsrutinerna inom den här verksamheten. När de traditionella 

arbetssätten ersätts av tekniken handlar det inte bara om vårdpersonalens rädsla av att 

förlora sitt arbete utan även att den sociala samvaron har en stor betydelse för att brukaren 
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ska känna trygghet. Men det har visat sig sitta i kunskap och tillit, där vid utbyte av kunskap 

och dialoger kring målet av digitaliseringen har lyfts så visar det sig att förtroendet ökat.  

Enligt forskningen kan informationsteknik förse med relevant information som kan 

effektivisera såväl förvaltningen som arbetsprocesser i en organisation. I den här studien har 

det uppmärksammats ett tydligt behov av att ha stöd kring dokumentation som är en viktig 

del av de dagliga arbetsrutinerna inom äldrevård. Å ena sidan förväntas det att 

informationsutbyte, dokumentering och rapportering blir effektivare och säkrare med hjälp 

av tekniken än som det är idag. Samtidigt finns det både externa och organisatoriska faktorer 

som ställer flera utmaningar och krav på de IT-systemen som skulle kunna stödja 

databehandling, vilket hindra digitaliserings utveckling i verksamheten.  

Vidare lyfter den befintliga forskning fram att digitalisering inom den offentliga sektorn 

bidrar till bland annat en ökad delaktighet,  vilket är en av de effekter som har 

uppmärksammats vid  den digitala nattillsynen. Utifrån resultatet verkar det finnas en positiv 

inställning till att få vårdtagaren mer delaktig och att erbjuda en anpassad vård. Med hjälp av 

digitala verktyg förväntas det bättre förutsättningar för en ökad delaktighet och dessutom 

mer självständighet bland de äldre. Det har observerats att digitalisering skapar en öppnare 

diskussion kring medgivande som ger brukaren ökad delaktighet och integritet. Ändå blir 

detta ambivalent när vårdtagaren inte kan fatta egna beslut, vilket leder till exkludering och 

motstrider principen om en likvärdig vård för alla. I resultatet har det även belysts att 

tekniska tillgångar inte ser likadana ut varken bland vårdpersonal eller brukare och det 

skapar en problematik vid digitalisering av verksamheten.  

6.1.1. Automatisering ur ett icke vinstdrivande perspektiv  

Utifrån den befintliga forskningen observeras en tendens av att automatisera 

arbetsprocesserna med syftet att spara resurser genom att skära ner arbetskraften. Att ersätta 

den mänskliga faktorn har blivit mycket vanligare bland produktutvecklande och finansiella 

verksamheter (Zuboff, 1985). Vidare har vård och omsorg en verksamhet som bygger på 

relationer och tjänster, där den mänskliga faktorn inte går att ersätta helt med teknik. Trots 

att det inte finns intresse av att automatisera arbetsprocesser för att skära ner på personal, 

har resultatet visat ett stort behov av att effektivisera äldrevårdens insatser för att kunna 

möta den kommande ekonomiska utmaning som verksamheten kommer att ha på grund av 

en demografisk ökning av den åldrande populationen.  

Automatisering inom äldrevård betyder besparing av resurser i form av tid och en 

effektivare resursfördelning för att kunna möta den kommande ekonomiska utmaningen och 

brist på arbetskraft i verksamheten. Resultatet har visat att vissa arbetssysslor är nödvändiga 

att ersätta med teknik för att inte riskera brukares vårdgarantier, eftersom resurserna inte 

kommer att räcka med det skatteunderlag som finns idag. Vidare har det observerats att det 

eventuellt kommer att finnas ett behov av att göra ett beslutunderlag av de automatiserade 

insatserna för att kunna bespara vårdresurser. Exempelvis att digital nattillsyn blir en 

standard för alla som inte behöver ett fysiskt besök, men detta skulle bestrida socialstyrelsens 

grundvärderingar om att man ska ha rätt till en valmöjlighet. 
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6.2 Förutsättningar och framtidsvisioner för digitalisering 

Säkerhet och integritet är viktiga förutsättningar för digitalisering. Inom vård och omsorg 

brukar säkerheten och integritet kring tekniken ifrågasättas hårt. Resultatet har visat att 

digitalisering kan öka integriteten genom att brukaren blir mer delaktig. Det har även 

observerats att det finns en medvetenhet om riskerna och säkerheten kring datalagring men 

eftersom trygghetskameror inte lagrar något så kan det uppfattas som säkert. Samtidigt finns 

det forskning om de risker som telekommunikation kan medföra, exempelvis om det skulle 

ske ett intrång och en obehörig kommer åt medel där kommunikationen sker. Många digitala 

lösningar är baserade på trådlös teknik vilket ökar risken för intrång, eftersom att allmänna 

nätverk har en lägre säkerhet. Framförallt vid användning av surfplattor som en kommun 

nämner sig använda. Intrång via internet är inte enda säkerhetsrisken utan stöldrisken finns 

också. Säkerhetsrisken är inte bara för brukare utan även för personal och det krävs att det 

finns tydliga regler för hur data får inhämtas och att man inte utnyttjar systemet på ett sätt 

som inte det kommit överens om, utan att data och monitorering bara används inom de 

ramar som är bestämda. Om integriteten och säkerheten inte är i åtanke kan det leda till 

konsekvenser som resulterar i förlust av tillit, vilket kommer göra det svårt att i framtiden 

kunna implementera nya stöd och hjälpmedel (Aiegeldorf, Morchon & Wehrle, 2014). 

Vid hantering av känslig data och även monitorering som sker vid användning av  

trygghetskameror, är det en självklarhet att medgivande måste inhämtas innan det 

implementeras en kamera i brukarens hem.  För att kunna ha brukarens integritet i åtanke 

krävs det att ha strikta regler kring hur man samlar in medgivandet (Aiegeldorf, Morchon & 

Wehrle, 2014). En positiv effekt som har observerats i studien är att frågan om medgivande 

för traditionella nattbesök har lyfts. Att en brukare besöks av okända personer varje natt och 

att det kan skifta i personal veckovis passar inte alla och då kan det vara bra att ha en 

valmöjlighet.  

Det krävs att ha med ett användarperspektiv vid införandet av teknik för att nå de mål 

som eftersträvas, då system som är anpassade utifrån personalen ökar chansen att 

användningen blir till det ändamål de är utformade till. Ett system som inte är utformat efter 

användarnas behov resulterar i att systemet inte kommer utnyttjas i det mån som man vill. 

Det är viktigt att fundera hur systemet ska användas, då ett system kan användas på flera 

olika sätt och implementeras olika så resulterar det i olika effekter (Orre, 2009). I resultatet 

har det beskrivits fler digitala hjälpmedel som behöver undersökas närmare. 

Dokumentationen är en stor del som är tidskrävande för personalen då arbetet är stressigt, 

framförallt på natten och då det krävs att man har möjlighet och tid till att dokumentera. 

Brister kring nuvarande IT-system kan bero på de externa krav som ställs kring hur 

dokumentation ska hanteras. Det behövs en omstrukturering som ger verksamheten 

tydligare spelregler som förenklar datahantering, men som inte riskerar brukarens integritet 

och säkerhet.  

I resultatet har det uppmärksammats ett en ökad efterfrågan på digitala lösningar som 

möjliggör att den äldre får stanna hemma längre och ger en självständigare tillvaro. Den här 

typen av IT-satsningar är en bra strategi som kan hjälpa verksamheten med sparande av 

vårdresurser. För att kunna uppnå denna förändring krävs det en ökad acceptans för 

digitalisering. Samtidigt så krävs det tillgång till tekniken bland den åldrande befolkningen, 
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vilket fortfarande är ganska lågt idag. I studien har teknik belysts i förebyggande syfte för 

brukaren som exempelvis trygghetslarm med GPS och positionering som kan bidra till en 

tryggare tillvaro för den äldre. En teknik som nämnts är ett armband som heter Aifloo och är 

en teknik som Skellefteå kommun håller på att studera. Tanken med tekniken är att larm ska 

kunna skickas i förebyggande syfte då armbandet kan känna av mönster från brukaren och 

varnar ifall individen gör något utifrån det vanliga som kan vara skadligt för individen. Ett 

exempel på det kan vara att individen ligger i vilopuls i köket istället för i sängen. Det krävs 

en mer anpassad vård där valmöjligheter kan behövas för att uppnå individens behov som 

dessutom kan öka individens säkerhet (Al Ameen Liu & Kwak, 2012). 

För att kunna uppnå en transformering av verksamheten och den effektivitet som 

eftersträvas så kan det krävas en  implementering av flera olika digitala verktyg som både 

ersätter manuella arbetssysslor och  ger verksamheten ett bättre informationsflöde. Trots att 

studien har haft vårdpersonalen som målgrupp så har resultatet visat att det inte går att 

utesluta brukaren vid digitalisering av arbetsprocesserna inom äldrevård. Eftersom den äldre 

ofta kommer emellan, måste efterfrågan och intresset av att vilja införa ny teknik även 

komma från brukaren. Det har visat sig att en öppen dialog om information hur tekniken 

fungerar och vad syftet med det är ökar acceptans av ny teknik bland såväl brukare som 

personal. Idag är intresset för digitalisering större inom äldrevård och flera pilotprojekt har 

utförts, men det kommer inte ge den effekt som eftersträvas förrän tekniken är ute i bruk 

ordentligt och identifieringen av förutsättningar där IT-investeringar kommer att löna sig har 

gjorts (Dehning, Richardson & Zmud, 2003). 

Enligt den befintliga forskning brukar det förväntade resultatet som eftersträvas av 

tekniken inte uppnås. Då införandet av IT-verktyg kan ge både förväntade och oförväntade 

effekter så krävs det ytterligare strategier och en genomtänkt plan som stödjer 

digitaliseringsprocessen. Det är viktigt att förstå de effekter som tekniken kan medföra 

samtidigt som en noggrann identifiering av förutsättningar där IT-investeringar kommer att 

löna sig (Dehning, Richardson & Zmud, 2003). För att få positiva effekter av digitalisering 

behöver vård och omsorg gå genom en omorganisation som förenklar den tekniska 

utvecklingen i verksamheten. Den digitala transformeringen kan det vara möjlig med hjälp av 

att effektivisera en del av det traditionella arbetssättet men samtidigt kan det krävas en 

implementering av lämpliga IT-system som stöder personalens och verksamheten med den 

information som behövs.  

Å andra sidan behövs det också en strategisk plan och resurser för utbildning, drift och 

support när exempelvis tekniska problem uppstår. I resultatet har det uppmärksammats att 

teknikens begränsningar också hindrar användningen av befintliga digitala lösningar på 

grund av de inte är pålitliga eller inte uppfyller de nationella krav som ställs på vård och 

omsorg. 
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7. Slutsats  

Syftet med studien har varit att undersöka digitala verktyg och undersöka arbetsprocesser 

som kan automatiseras och effektiviseras med hjälp av dessa verktyg. Valet blev tidigt att 

fokusera på personalen och arbetsrutinerna men även tekniker där framförallt fokus har legat 

på trygghetskameror. För att avgränsa forskningsområdet bestämdes det att studera 

nattillsynen hos nattpersonalen i norra Sverige. Målet med studien har varit att ta reda på 

hur digitala verktyg påverkar personalens arbetssätt. Utifrån studien har det framkommit att 

attityden från alla inblandade är viktig för att uppnå det resultat som förväntas eftersom att 

det handlar om en relation mellan personal och patient. Då många fortfarande är i en 

testmiljö och har inte implementerat tekniken fullt ut så går det bara att säga hur det ser ut 

idag utifrån testmiljöer eller projekt i hyfsat tidigt skede.  

Resultatet från den data som samlats in visar att digitalisering ger en positiv effekt och får 

arbetsrutiner att bli effektivare, samt att det ger äldre en valmöjlighet till sin vård, vilket kan 

stärka relationen mellan personal och brukare. Problematik som har uppstått är bland annat 

med tillgången till bredband för brukaren, eftersom många äldre väljer att inte ha internet 

installerat i deras hem, vilket många löst med trådlösa lösningar. Nackdelen med att ha en 

trådlös lösning är att det är större risk för tekniken att tappa länken och kan bidra till en 

minskad effektivitet då personal ändå måste till brukaren för att göra tillsynen. Personalen 

har visat positiv respons, då de har uttryckt att det ger möjlighet att kunna utföra ett 

effektivare arbete och kan minska färdsträckor med bilen. Det har också uppmärksammats 

fler tekniska stöd som ännu inte implementerats som kan automatisera fler rutiner och öka 

effektiviteten hos personal där resursfördelningen kan bli bättre anpassad.  

Automatisering väcker ofta oro, eftersom den befintliga forskningen talar om de effekter 

som automatisering medför inom ett produktutvecklande perspektiv. Detta kan bero på att 

den privata sektorn har kommit längre i den digitala utvecklingen och det finns mer konkreta 

exempel på digitaliseringens effekter ur ett vinstdrivande perspektiv. Samtidigt har synen på 

tekniken förändras inom vård och omsorg och har resulterat i bättre respons från personalen 

och brukarens sida idag. En öppen dialog och informering om vad tekniken kan bidra till 

inom vård och omsorg har gett en positiv inverkan och lett till en högre acceptans för ny 

teknik. Utifrån de observerade fallen har det visats en effektivisering men också ökad 

delaktighet och integritet vid användningen av digitala lösningar i verksamheten.  

Studien kan inte dra några generella slutsatser kring effektivisering av arbetsprocesser 

med hjälp av digitala verktyg, men att det kan bidra till intressanta aspekter och kan finnas 

som grund till vidare forskning runt ämnet. Aspekter som är viktiga att tänka på som har 

berörts i den här studien är säkerhet och användarvänlighet men även attityder och 

attitydförändring. Det kan krävas att projekten är i bruk under en längre tid för att se hur 

effekten blir av verktygen. I den här studien har det kommit fram att ett stort intresse av att 

satsa på digitalisering inom vård och omsorg. Idag finns det flera pilotprojekt som strävar 

efter att bland annat öka självständighet bland de äldre där smarta äldreboenden byggs, 

samtidigt testas hjälpmedel som använder sig av sensorer, vilket skulle kunna forskas vidare 

om för att utvärdera effekterna av digitalisering inom äldrevård i ett senare skede. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information till respondenter 

Först och främs vill vi tacka dig för att delta i vår studie. Innan intervjun påbörjas, vill 

vi upplysa att dina personuppgifter kommer att vara anonyma, vilket innebär att 

ingen obehörig ska kunna ta del eller identifiera din medverkan till den här studien. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och när som helst kan du avbryta. Vid muntliga intervjuer 

kommer vi att spela in om vi får ditt medgivande och det är bara vi som kommer att 

ha tillgång till inspelningarna. 

 

Syfte 

Syftet med denna intervju är att undersöka hur införandet av digitala verktyg (i detta 

fall kameror) har påverkat arbetsrutiner inom äldrevården. Det vi menar med digitala 

verktyg är hjälpmedel som använder sig av teknik, vilket omfattar datorer och dess 

program samtidigt tekniska artefakter som exempelvis surfplattor, smarta mobiler, 

kameror m.m 

 

Användarmedverkan och utvärdering är väsentliga för utveckling av tekniska 
lösningar. Detta för att skapa goda förutsättningar för förbättringar och framtida 
möjligheter för nya digitala verktyg.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledande frågor  

• Vad är din yrkesroll?  

• Kan du berätta kort om hur nattillsynen har fungerat innan implementeringen 

av trygghetskameror? 

Implementation av digital nattillsyn 

• Vad är det som fick er att vilja att införa en digital nattillsyn?  

• När började ni implementera trygghetskameror i praktiken? 

• Vilka använder dessa trygghetskameror idag? 

• Används trygghetskameror både på boenden och via hemtjänst? 

• Vilka resurser behövs vid implementering av trygghetskameror? T.ex. 

bredband och kompetens.  

• Krävs det att personalen utbildas för att använda trygghetskameror/det 

nya systemet? 

Rutiner för digital nattillsyn 

• Vilken personal inom äldrevården monitorerar trygghetskameror? 

• Hur ser rutinerna ut kring den digitala nattillsynen? 

• Har ni fasta rutiner? Eller utgår ni från brukarens önskemål? 

• Vilka verktyg använder ni som stöd till trygghetskamerorna? (surfplatta, 

telefon, dator osv) 

• Hur upplever du att trygghetskameror har påverkat arbetsrutinerna vid 

nattillsyn? 

• Har någon specifik rutin blivit effektiviserad på grund av 

trygghetskameror? exempel? 

• Vad har fungerat bra med trygghetskameror och vad för något skulle 

kunna förbättras? 

• Vad har ni för rutiner ifall drift skulle uppstå? 

• Används trygghetskamerorna mer än bara för nattillsyn? 

• Om inte, har ni funderat på att göra det? Isåfall, till vad? 

Avslutande  

• Har trygghetskamerorna mött era förväntningar? 

• Har ni märkt någon oväntad effekt av införande av trygghetskameror?  

• Vilken effekt har trygghetskameror haft bland brukare och personal? 

• Hur har respons bland personal, brukare och anhöriga varit? 

• Vad för utmaningar har ni stött på? 

• Finns det intresse bland personal och brukare av att utöka användning av 

digitala lösningar? 

• Vilka områden känner ni att tekniken skulle kunna avlasta ert arbete? 
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