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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund År 2017 hade 164 170 personer över 65 år i Sverige hemtjänst. Cirka 30 % 

av alla över 70 år riskerar undernäring. Sverige har som mål att år 2025 vara bäst i 

världen på att använda välfärdsteknik för att främja hälsa. ”Nollvision undernäring” var 

en elektronisk tjänst som lanserades 2018 för att förebygga undernäring hos äldre.  
Syfte Att undersöka hemtjänstpersonals upplevelse av e-tjänsten Nollvision undernäring 

som en välfärdsteknik och ett eventuellt verktyg i det dagliga arbetet för att förebygga 

undernäring hos personer över 65 år i ordinärt boende. 

Metod Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med tre undersköterskor 

och ett vårdbiträde från fyra hemtjänstenheter i Stockholm. Materialet analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Hemtjänstpersonalen beskrev en digital trend och upplevde både för- och 

nackdelar med välfärdsteknik i det dagliga arbetet. Nollvision undernäring beskrevs 

som användarvänlig och ett bra verktyg för att förebygga undernäring. Vidare 

skildrades olika förutsättningar i personalgruppen för att arbeta med välfärdsteknik och 

e-tjänsten där teknisk ovana hos kollegor och en besvärlig nedladdning beskrevs. 

Ytterligare framkom vissa hinder för utbildning och teknisk kompetensutveckling på 

enheterna samt brist på gemensam tid i arbetsgruppen såväl som hemma hos brukaren. 

Deltagarna upplevde att vissa kollegor saknade intresse för arbetet och att det var svårt 

att få alla i personalgruppen att arbeta på samma sätt. Deltagarna ville arbeta mer med 

Nollvision undernäring och hade flera förslag för en lyckad implementering.  

Slutsats Hemtjänstpersonalen upplevde att Nollvision undernäring var ett bra verktyg 

för att förebygga undernäring. Samtidigt framkom vissa hinder för användningen av 

välfärdsteknik som försvårade implementeringen av e-tjänsten. Detta kan delvis bero på 

att en implementeringsprocess är komplex och att det endast gått sex månader sedan 

lanseringen vid tidpunkten för den här studien.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
Background In the year of 2017, 164 170 people over 65 years had home care services 

in Sweden. About 30 % of the elderly over 70 years are in risk of malnutrition. Sweden 

aims to be the best in the world in 2025 to use welfare technology to promote health. 

“Nollvision undernäring” was an online service launched 2018 to prevent malnutrition 

in the elderly.  

Objective To investigate home care staff's experience of the online service Nollvision 

undernäring as a welfare technique and a possible support in the daily work to prevent 

malnutrition in elderly over 65 years in ordinary homes.  

Method Semi-structured qualitative interviews were conducted with three nurses and a 

healthcare assistant from four home care service units in Stockholm. The material was 

analyzed using qualitative content analysis.  

Results The home care staff described a digital trend and experienced both pros and 

cons of welfare technology. Nollvision undernäring was described as user-friendly and 

as a support for preventing malnutrition. In the stories, limiting conditions for the use of 

Nollvision undernäring with technical ignorance among colleagues and a difficult 

download was presented. Further, some obstacles to education and technical 

competence development in the units and a lack of common time in the working group 

as well as in the elderly’s home emerged. The participants felt that some colleagues 

lacked interest for the work. The participants wanted to use Nollvision undernäring 

more and had several proposals for a successful implementation.  

Conclusion The home care staff described Nollvision undernäring as a support to 

prevent malnutrition. At the same time, certain barriers to the use of welfare technology 

emerged that made the implementation of online service more difficult. This may be 

partly due to the fact that an implementation process is complex and that this study was 

conducted only six months after the launch of Nollvision undernäring. 
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1. BAKGRUND 
 

År 2015 var 17,3 procent av alla personer i Europa 60 år eller äldre (1). År 2050 

förväntas gruppen äldre personer utgöra 26,9 procent av befolkningen. Enligt en rapport 

från Statistiska centralbyrån förväntas åldersgruppen 65 år och äldre i Sverige att öka 

med en miljon personer fram till år 2060 (2). År 2017 hade 164 170 personer över 65 år 

i Sverige hemtjänst (3). Enligt en multinationell metaanalys hade 46 procent av alla 

över 65 år en risk för undernäring (4). Socialstyrelsen skriver i en rapport att cirka 30 

procent av alla över 70 år i Sverige riskerar att drabbas av undernäring (5). En italiensk 

studie på personer över 65 år visade att det fanns en korrelation mellan ett lågt 

energiintag och skörhet där definitionen för skörhet var minst två av följande kriterier; 

låg muskelstyrka, känsla av utmattning, långsam gånghastighet och begränsad fysisk 

aktivitet (6). Skörhet var en riskfaktor för fall, frakturer och död i en kinesisk studie på 

personer äldre än 55 år (7). Ett body mass index (BMI) under 26 och en viktförlust på 

över 10 procent av initial vikt var i en svensk prospektiv studie oberoende riskfaktorer 

för mortalitet hos personer över 70 år (8). En annan svensk studie på kvinnor över 70 år 

visade att undervikt var associerat med muskeltrötthet, kognitiv dysfunktion och en lågt 

skattad livskvalitet (9).  

Välfärdsteknik definieras av Socialstyrelsen som  

”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd 

risk att få en funktionsnedsättning” (10).  

Välfärdsteknik kan användas av den äldre själv, personal eller någon annan i den äldres 

närhet. Sveriges regering och Sveriges kommuner och landsting ponerade 2016 en 

vision för elektronisk hälsoutveckling där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter (11). Socialstyrelsen skriver emellertid i en 

rapport från 2018 att utvecklingen av välfärdsteknik i kommunerna varit ojämn och att 

användningen av elektroniska tjänster (e-tjänster) inom socialtjänsten varit låg (12). 

Resultat från en norsk studie om implementering av välfärdsteknik i kommunal vård 

och omsorg har visat att det fanns ett visst motstånd i organisationen och hos personalen 

med en opposition mot såväl nödvändig kompetensutveckling som användningen av ny 

digital teknik (13). Våren 2018 lanserades en responsiv e-tjänst, Nollvision undernäring, 

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm för att förebygga undernäring 

hos äldre personer. E-tjänstens målgrupp var primärt hemtjänstpersonal som arbetar 

med brukare i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen (14). E-tjänsten var en 

digitalisering av ett verktyg som tidigare funnits i pappersformat på 

hemtjänstenheternas kontor, som bland annat innehöll information om kost samt råd för 

att förebygga undernäring.  

Idag saknas det kunskap om hemtjänstpersonals upplevelse av välfärdsteknik som ett 

eventuellt verktyg i det dagliga arbetet för att förebygga undernäring hos äldre. Den här 

studien kan bidra till en förståelse för upplevelsen som kan leda till en mer 

användarvänlig välfärdsteknik av högre kvalitet för målgruppen. På samhällsnivå kan 

ett nyttjande av informations- och kommunikationsteknik bidra till en mer effektiv 

arbetsform som kan underlätta för hemtjänstverksamheter att möta framtidens 

demografiska utmaning med fler äldre i ordinärt boende (12). På individnivå kan det 

främja en god hälsa för den äldre personen. 



 

6 

 

2. SYFTE 
 

Syftet var att undersöka hemtjänstpersonals upplevelse av e-tjänsten Nollvision 

undernäring som en välfärdsteknik och ett eventuellt verktyg i det dagliga arbetet för att 

förebygga undernäring hos äldre personer över 65 år i ordinärt boende. 

 

3. METOD FÖR DATAINSAMLING 
 

En kvalitativ forskningsdesign valdes eftersom metoden anses vara bäst lämpad för att 

undersöka individers upplevelser och erfarenheter (15). Designen anses även bidra till 

goda möjligheter att erhålla en fördjupad förståelse för dessa upplevelser och 

erfarenheter (16, s. 32-3). Studien gjordes i samarbete med avdelningen Egen regi i 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsförvaltning i Stockholm. 

 

3.1 Urval och rekrytering 
 

Urvalsgruppen bestod av fyra kommunala hemtjänstenheter i Enskede-Årsta-Vantör 

som vid starten för den här studien hösten 2018 hade fått möjlighet att använda 

Nollvision undernäring. Inklusionskriteriet var hemtjänstpersonal som hade använt e-

tjänsten minst tre gånger under det senaste halvåret. Exklusionskriteriet var 

hemtjänstenheter som inte fått information om e-tjänsten och hemtjänstpersonal som 

använd e-tjänsten färre än tre gånger. En enhetschef från varje hemtjänstenhet 

kontaktades via mail eller telefon. Varje enhetschef informerades om syftet och 

metoden för studien och uppmanades att befordra kontaktuppgifter till tänkbara 

deltagare från sin enhet. En slumpvis utvald deltagare från urvalsgruppen för respektive 

hemtjänstenhet kontaktades av författaren via mail eller telefon och fick då information 

om syftet och metoden för studien (Bilaga 1). Alla tillfrågade deltagare valde att delta 

och ingen deltagare avbröt sin medverkan under studiens gång. 

 

3.2 Datainsamling 
 

Datainsamlingen bestod av kvalitativa individuella intervjuer med hemtjänstpersonal. 

Intervjuerna genomfördes på en för deltagaren valfri plats samt vid en valfri tidpunkt. 

Intervjuerna tog plats på antingen deltagarens eller intervjuarens arbetsplats. Alla 

intervjuer genomfördes i ett rum där enbart intervjuare och deltagare befann sig. Vid 

intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor utifrån tre 

frågeområden (Bilaga 2). Intervjuerna spelades in audiellt med hjälp av en mobiltelefon 

(iPhone® 5s). Följdfrågor formulerades utifrån deltagarnas tidigare svar och 

stödanteckningar gjordes när det ansågs nödvändigt. Personliga minnesanteckningar om 

intervjuerna gjordes i direkt anslutning till dessa för att fånga eventuella kringhändelser 

(16, s. 76). Intervjuguiden behövde inte revideras mellan intervjuerna. Datainsamlingen 

skedde under två veckor hösten 2018 och intervjuerna tog i genomsnitt 56 minuter med 

en variation på 44-69 minuter. Bakgrundsfakta om deltagarna (kön, ålder, yrkestitel, 

modersmål, antal år på enheten) insamlades muntligt vid intervjuernas avslutning. 

 

3.3 Analys 
 

De kvalitativa individuella intervjuerna transkriberades ordagrant i ett Microsoft 

Word® 2010-dokument. Transkriberingen avidentifierades omgående så varken namn 
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på personer eller hemtjänstenheter kunde spåras. Deltagarnas namn ersattes av en siffra. 

Därefter följde en genomläsning av materialet ett flertal gånger för att få en uppfattning 

om helheten och sådant som eventuellt inte uppfattats vid intervjuerna. Insamlad data 

innehållsanalyserades enligt Graneheim och Lundman (17). Analysen gjordes i 

Microsoft Excel® 2010. En analysenhet definierades som en intervju. All insamlad data 

styckeindelades i meningsbärande enheter med en konstellation av ord, meningar eller 

stycken som relaterade till varandra genom innehåll och/eller kontext. En avgränsning 

gjordes där deltagarna bytte ämne. Meningsbärande enheter kondenserades genom att 

exkludera utfyllnadsord som exempelvis “liksom”. För att få fram kärnan i det 

kondenserade materialet konstruerades koder genom att ta bort data som inte behövdes 

för att förstå innebörden. Koderna formulerades utan latent innehåll som inledningsvis 

sorterades i grupper med gemensamma nämnare som sedan blev till subkategorier 

(Bilaga 3). Därefter sorterades subkategorierna efter likheter i kategorier. Dataanalysen 

resulterade i fem kategorier och 14 subkategorier och resultatet presenteras utifrån dem. 

 

3.4 Förförståelse 
 

Författaren arbetade som dietist i Enskede-Årsta-Vantör där studien genomfördes under 

tidpunkten för datainsamlingen. Författaren var förvaltningsledare för Nollvision 

undernäring och hade vid något tillfälle tidigare träffat hemtjänstpersonal vid bland 

annat arbetsplatsträffar för att informera om Nollvision undernäring och vara behjälplig 

med assistans för att ladda ner e-tjänsten till enheternas smarta mobiltelefoner. 

Författaren i egenskap av dietist hade en viss förförståelse för problematiken kring äldre 

och undernäring. Författaren hade även som anställd i organisationen en viss kännedom 

om hemtjänstenheternas organisation. Å ena sidan kan dessa faktorer ha påverkat vilka 

frågeområden som valdes samt under bearbetningen av insamlad data och hur denna 

uppfattades, tolkades och strukturerades. Förförståelsen kan å andra sidan ha bidragit till 

ett tydligare formulerat syfte för studien (16, s. 71) och att mer relevanta frågor kunde 

ställas (17). Detta kan ha gett en ökad möjlighet till en mer fördjupad förståelse för 

deltagarnas upplevelse. Förförståelsen har hanterats genom kontinuerlig reflektion 

under projektets gång samt genom diskussion med handledare. 

 

3.5 Etiska aspekter 
 

En etisk aspekt att ta hänsyn till i den här studien var att deltagarna eventuellt kunde ha 

känt sig påtvingade att delta i studien då deltagarna var medvetna om att 

kontaktuppgifterna erhållits via respektive persons enhetschef. Stor vikt lades därför på 

att tydligt informera, både muntligt och skriftligt, om att deltagandet i studien var 

frivilligt och att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Deltagarna informerades om 

syftet och metoden för studien i rekryteringsmailet och fick sedan lämna ett skriftligt 

informerat samtycke vid tillfället för intervjun (Bilaga 4). Deltagarna informerades både 

muntligt och skriftligt om att de har rätt att återkalla samtycket när som helst under 

studiens gång utan några repressalier. Principerna för god forskningsed har följts (18). 

Ett deltagande innebar en tidsbörda för deltagarna såväl som för hemtjänstenheterna, då 

deltagarna genomförde intervjuerna under arbetstid. Studiedesignen ämnade därför att 

minimera bördan där det var möjligt, t ex genom att författaren genomförde intervjuerna 

i anslutning till arbetsplatsen vid en tidpunkt som passade deltagaren såväl som 

hemtjänstenheten. Etiska aspekter har hanterats under arbetets gång genom reflektion 

och diskussion med handledare. 
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4. RESULTAT 
 

Fyra kvinnor deltog i studien (Bilaga 5). Tre deltagare var undersköterskor och 

utbildade Silviasystrar (specialiserade i demensvård) och en var vårdbiträde. Tre 

deltagare hade svenska som modersmål och en deltagare hade ett annat förstaspråk. 

Deltagarna var 48-60 år gamla och hade varit anställa vid respektive enhet mellan 10-20 

år.  

 

Hemtjänstenheterna var indelade i olika geografiska gruppområden. En 

biståndshandläggare beslutade om vilka hemtjänstinsatser brukaren skulle få. Alla 

insatser utgick ifrån schablontider. Samtliga som arbetade hade tillgång till en smart 

mobiltelefon.  

 

4.1 Hemtjänstpersonalens upplevelse av välfärdsteknik  
 

4.1.1 En digital trend 

 

I berättelserna beskrevs en digital trend och deltagarna upplevde att mer och mer skulle 

vara digitalt idag jämfört med förr.  

 

”Man får svar på allting i mobilen idag, det finns appar för allting skulle 

jag tro.” D2  

 

Vidare framkom en upplevelse av att alla lever med en mobiltelefon idag. Internet och 

sökmotorn Google® beskrevs som en viktig informationskälla för kost. Välfärdsteknik 

inklusive applikationer och e-tjänster ansågs ligga i tiden och deltagarna framlade att 

även hemtjänstenheterna behövde följa med utvecklingen och den digitala trenden.  

 

4.1.2 Upplevda fördelar med välfärdsteknik 

 

Deltagarna beskrev applikationer och e-tjänster som roligt och att dessa oftast tillförde 

dem någonting positivt. Välfärdsteknik ansågs vara ett praktiskt verktyg på 

arbetsplatsen. Användningen av mobiltelefoner betraktades vara särskilt positivt i just 

hemtjänstverksamheter då välfärdsteknik upplevdes som en trygghet för 

hemtjänstpersonalen som enligt deltagarna arbetade själva hemma hos brukarna. 

Välfärdsteknik användes för att dokumentera och titta i genomförandeplaner samt för att 

hitta kontaktuppgifter till brukare, anhöriga, vårdcentral och färdtjänst. Vidare beskrevs 

att digitaliseringen möjliggjort mindre pappersanvändning och att viktig information 

numera inte riskerade att tappas bort. 

 

4.1.3 Upplevda nackdelar med digitala verktyg och teknik 

 

Samtidigt framkom i berättelserna att det kunde bli för mycket fokus på mobiltelefoner 

idag och att det kunde vara stressande om det blev för mycket kring digitala verktyg. En 

deltagare upplevde att det fanns för många digitala verktyg. Samtidigt beskrevs av 

någon deltagare att informationsflödet kring kost kunde bli för stort och att det ibland 

fanns ett behov av mer koncentrerad information. 

 

”Nu för tiden kan man få mycket information, men jag tänker att för 

mycket information inte är bra.” D3 
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Vidare skildrades en negativ upplevelse av att alla idag ska ”googla” på allt. Deltagarna 

beskrev samtidigt att det kunde vara svårt att veta vart de skulle vända sig för 

information. Ytterligare fanns en viss upplevelse av att det var tråkigt när allt var 

digitaliserat och vidare fanns en rädsla hos någon deltagare över att välfärdsteknik drog 

mycket batteritid och att mobiltelefonen skulle ladda ur om välfärdsteknik användes i 

för stor utsträckning under arbetsdagen.  

 

4.2 Nollvision undernäring som verktyg 
 

4.2.1 Användarvänlig och tillgänglig 

 

Nollvision undernäring beskrevs som ett bra verktyg och informationsstöd för att 

förebygga undernäring hos äldre personer. Nollvision undernäring upplevdes vara 

innehållsrik och anpassad till målgruppen då det mesta som deltagarna ansåg sig själva 

eller kollegor behöva fanns i e-tjänsten. Deltagarna berättade att det var lätt att hitta i 

Nollvision undernäring och att de inte behövde ”googla” när de hade tillgång till e-

tjänsten. Vidare berättades att e-tjänsten gav lagom mycket information. Strukturen i 

Nollvision undernäring beskrevs som tydlig och lättförståelig. I berättelserna framkom 

att e-tjänsten hade använts hemma hos brukare som ett bildstöd när en deltagare ville 

påvisa något specifikt för brukaren. Den största fördelen med e-tjänsten som beskrevs 

var tillgängligheten. 

 

”Nollvision undernäring kan användas när som helst och av vem som 

helst […]. Även fast jag inte kan kolla där och då kan jag kolla senare när 

jag hinner.” D3 

 

4.2.2 Nollvision undernäring är bra för kollegor 

 
Nollvision undernäring ansågs vara ett särskilt bra verktyg för kollegor eftersom vissa 

av kollegorna enligt deltagarna inte hade tillräckligt bra kunskap om kost för att 

förebygga undernäring. Vidare framkom att undernäring var vanligt förekommande hos 

brukarna. Deltagarna berättade att många vikarier var oerfarna och att vissa kollegor 

inte hade lärt sig att laga mat.  

 

”Många äldre har mycket färdiglagat hemma, som frysta matlådor. Men 

då kan vissa bli lite ställda om det inte finns en dag. Det verkar inte som 

att man kan vispa ihop en omelett eller något.” D2 

 

Deltagarna berättade emellertid att de själva oftast kände sig tillräckligt säkra för att 

förebygga undernäring på grund av utbildning eller lång erfarenhet inom 

äldreomsorgen. Vidare beskrevs att det lätt kunde bli fel för kollegor som inte hade 

svenska som modersmål och deltagarna gav som exempel att det hände att brukare fick 

hem matvaror de inte ville ha. Svensk matkultur beskrevs som okänd för vissa i 

personalgruppen, vilket uppfattades problematiskt av deltagarna i det förebyggande 

arbetet mot undernäring.  

 

”Det har hänt lite incidenter med invandrare… att dom inte vet hur vi 

serverar viss mat. Man har stekt falukorven med skinnet på till exempel, 

eller inte riktigt vetat hur man serverar sill.” D2 
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4.3 Hemtjänstpersonalens förutsättningar att arbeta med välfärdsteknik 
 

4.3.1 Många har ingen teknisk vana 

 

Deltagarna beskrev ett slags digitalt utanförskap där kunskapen om teknik hos kollegor 

ibland saknades. En deltagare uppgav att hon själv var jättedålig på teknik.  

 

”Jag tycker appar och Nollvision undernäring är jättebra… det är bara 

det att jag inte använder appar så mycket själv...” D1  

 

Vidare beskrevs att vissa kollegor på hemtjänstenheterna kände sig osäkra på tekniska 

verktyg och deltagarna upplevde att det fanns en rädsla hos vissa kollegor att det skulle 

bli fel om de använde digitala verktyg. Samtidigt framkom att även ledningen hade 

svårt att hinna med den digitala utvecklingen. Behovet av teknisk kompetensutveckling 

på hemtjänstenheterna framlades.   

 

”Vi har problem att nå ut till all personal eftersom vi springer omlott. 

Därför brukar jag alltid maila, men använder alla mailen? Nej. Så därför 

kopierar jag saker och lägger lite överallt. Så får man hoppas det 

fungerar.” D4 

 

4.3.2 Ambivalens kring att medarbetare stödjer varandra tekniskt 

 

Deltagarna berättade att det var relativt vanligt att mer tekniskt vana personer fick 

instruera ovana kollegor som behövde hjälp. Det framkom att kollegor som behövde 

mer stöd oftast fick det med hjälp av sina kollegor. Å ena sidan berättade deltagarna att 

de ansåg det vara acceptabelt att hjälpa sina kollegor, förutsatt att de själva kände sig 

trygga med verktygen och så länge de inte behövde instruera samma kollega flera 

gånger om samma sak. Å andra sidan uppgav deltagarna att det var ledningen som 

skulle stödja medarbetare. Vidare framkom en upplevelse av att hemtjänstpersonalen 

inte hade fått tillräckligt med stöd från ledningen för att arbeta med digitala verktyg.  

 

”När man får nya teknikverktyg så måste ledningen se till att personalen 

vägleds in i hur man laddar ner och använder vissa saker, skapar forum 

till att man lär sig om verktyget och den tekniska världen.” D4 

 

4.4 Personalens förutsättningar för användning av Nollvision undernäring 
 

4.4.1 Nollvision undernäring är inte inarbetad 

 

Alla på hemtjänstenheterna hade enligt deltagarna i samband med lanseringen laddat ner 

Nollvision undernäring. Samtidigt framkom att arbetet med e-tjänsten efter lanseringen 

till viss del hade avstannat på hemtjänstenheterna eftersom e-tjänsten inte funnits ”på 

tapeten”. Därför rådde en osäkerhet kring huruvida kollegor använde e-tjänsten och om 

vikarierna hade fått information om att verktyget fanns. Nollvision undernäring 

upplevdes inte var tillräckligt inarbetad och deltagarna beskrev det som en förklaring till 

att verktyget inte var det första de tänkte på när de behövde stöd.  

 

”Ibland faller det väl lite i glömska när man inte pratar om det, man 

tänker inte på att man har ett hjälpmedel om man skulle behöva.” D2  
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4.4.2 Tidsbrist hos brukaren 

 

Deltagarna berättade att det var svårt att hinna använda Nollvision undernäring som ett 

verktyg hemma hos brukaren eftersom tiden där var för minutstyrd.  

 

”Det finns jättebra appar men de används inte jättemycket på grund av 

tidsbrist hos brukaren. Man ska ha dom som lätta verktyg att ta till men 

tiden… Det är mycket därför man inte använder sig av alla bra verktyg 

som kommer inom vården, i alla fall inom hemtjänsten.” D4 

 

När tiden för att använda e-tjänsten inte fanns beskrev deltagarna att de använde sitt 

”sunda förnuft” för att förebygga undernäring. Det framkom vidare en viss osäkerhet 

kring huruvida det var tänkt att de skulle använda e-tjänsten hemma hos brukaren 

inräknad i dennes tid samt om de skulle göra brukaren delaktig i användningen eller 

inte. En deltagare ansåg att tiden hos brukaren var dennes tid och berättade att hon då 

inte ville sitta med sin mobiltelefon. Samtidigt ansågs tiden inte alltid finnas för att 

använda e-tjänsten mellan besöken eftersom tiden mellan två brukare kunde vara två 

minuter trots att avståndet inte var dörr till dörr. Gångtiden medförde ibland kortare tid 

hemma hos brukaren, vilket påverkade hemtjänstpersonalens arbetssätt.  

 

”Om vi ska räkna in gångtid i de 20 minuter vi har för mat blir det mindre 

tid, speciellt vintertid […]. Om man bara har 10-15 minuter orkar man 

inte bry sig om någon inte vill äta.” D1  

 

4.4.3 Trasiga telefoner och besvärlig nedladdning 

 

Eftersom mobiltelefonerna gick sönder eller tappades bort emellanåt beskrevs en 

osäkerhet kring huruvida Nollvision undernäring fanns på enheternas nyare 

mobiltelefoner. Nedladdningen av e-tjänsten beskrevs som besvärlig och deltagarna 

berättade att flera kollegor glömt av hur e-tjänsten skulle laddas ner eftersom den inte 

fanns tillgänglig där applikationer vanligtvis finns. Det framkom också att deltagarna 

själva hade glömt vid något tillfälle, samtidigt som de hade lyckats lösa problemet 

genom att fråga sina kollegor. Den besvärliga nedladdningen beskrevs som en hämmade 

faktor för användningen för vissa kollegor.  

 

4.5 Hemtjänstenheternas förutsättningar för implementering av Nollvision 

undernäring 
 

4.5.1 Hinder för utbildning och teknisk kompetensutveckling 

 

Deltagarna berättade att all personal i hemtjänstgruppen inte kunde gå samtidigt på en 

kostutbildning av praktiska skäl. Det beskrevs då att kunskapen gärna stannade hos 

kollegan som gått och att enheterna hade svårt att förmedla kunskaper från 

utbildningsinsatser till hela personalgruppen. Det ansågs vara bra om personen som gått 

en utbildning kunde vidareförmedla nya kunskaper till sina kollegor. Därtill ansågs inte 

teknisk kompetensutveckling var ett prioriterat område av ledningen på 

hemtjänstenheterna. Ett annat problem som beskrevs var att kompetensutveckling var 

upp till individen själv och att vissa i personalgruppen saknade intresse för att arbeta 

förbyggande mot undernäring.  
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”Allt är frivilligt vad du är intresserad av, det går inte att tvinga någon 

och en del säger nej […] Vissa har valt och vill jobba här medan vissa 

inte är intresserade, de vill arbeta minimum och kan inte se att vi kan 

utveckla någonting. Kanske ser dom att folk blir gamla och tänker typ - 

skit samma.” D1 

 

4.5.2 Alla vill arbeta på sitt eget sätt 

 

Ytterligare beskrevs en försvårande omständighet då personalgruppen enligt deltagarna 

inte arbetade som en grupp. Det förtäljdes att det kunde ta upp till två år innan alla i 

personalgruppen arbetade på samma sätt. Det framkom att all personal var vana vid att 

arbeta på sitt sätt eftersom personalen enligt deltagarna arbetade ensamma i sina 

gruppområden under arbetspassen. Deltagarna berättade att de istället för att arbeta som 

en grupp för den äldres bästa ibland hade svårt att komma överens om arbetssätt och att 

det kunde leda till konflikter. Det framkom att det inom gruppen fanns vissa personer 

som ville bestämma över andra kollegor och att det rådde ett visst revirtänkande i 

arbetsgruppen.  

 

”Vi måste jobba mer i grupp och jobba likadant […] sänka det där med 

prestige och typ - jag vet bäst.” D1  

 

4.5.3 Brist på gemensam tid i arbetsgruppen för att prata om Nollvision undernäring 

 

Deltagarna berättade vidare att personalgruppen arbetade oregelbundet och att det 

därför saknades ett mötesforum där all personal närvarade där enheterna kunde prata om 

digitala verktyg. Det ansågs finnas kommunikationsbrister kring arbetssätt mellan såväl 

brukarens kontaktperson och den övriga personalgruppen som mellan ordinarie personal 

och vikarier. Vidare framkom i berättelserna att mötesforumen som fanns var för 

intensiva för att e-tjänsten skulle få en punkt på agendan. Deltagarna berättade att 

personalen inte träffades dagligen vid skiftbyten och att de därför inte då kunde prata 

om kostrelaterade frågor.   

 

4.5.4 Förslag från personalen hur Nollvision undernäring ska implementeras 

 

I berättelserna framfördes flera förslag på hur Nollvision undernäring skulle 

implementeras. Deltagarna ansåg det vara viktigt att börja arbeta mer med e-tjänsten 

och uppgav att enheterna behövde lyfta e-tjänsten mer som ett verktyg för att förebygga 

undernäring. Samtidigt framkom att kollegorna behövde känna sig mer trygga för att e-

tjänsten skulle användas som ett digitalt verktyg. Deltagarna uppgav att 

personalgruppen behövde erbjudas mer tid till att bekanta sig med Nollvision 

undernäring och att alla vikarier behövde få kännedom om e-tjänsten. Vidare trodde 

deltagarna att fler skulle använda e-tjänsten om den fanns med på agendan på 

arbetsplatsträffarna. Någon deltagare ansåg att en ambassadör skulle göra att arbetet 

fortskred medan andra menade att det skulle vara kostombudens uppdrag att uppmuntra 

användningen av e-tjänsten. Någon deltagare tyckte att ansvaret för att informera om e-

tjänsten låg på all ordinarie personal. Ytterligare framfördes att varje enhet behövde 

säkerställa att Nollvision undernäring verkligen fanns på alla mobiltelefoner. 

 

5. DISKUSSION 
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5.1 Metoddiskussion 
 

Det ändamålsenliga urvalet där enhetscheferna agerade nyckelpersoner i rekryteringen 

kan ha påverkat resultatet (16, s. 140). Det kan anses vara rimligt att anta att 

enhetscheferna vidarebefordrade kontaktuppgifter till personer som hade en mer positiv 

inställning till e-tjänsten. Resultatet av studien talar dock i viss mån emot detta då det 

även framkom att deltagarna inte använde e-tjänsten till dess fulla potential. Urvalet kan 

ha föranlett lägre överförbarhet till andra grupper då alla deltagare i denna studie var 

kvinnor som arbetat länge vid enheterna och där majoriteten hade en 

undersköterskeutbildning. Samtidigt kan andelen kvinnor och undersköterskor i den här 

studien tänkas vara rimligt då 81-92 procent av alla vårdbiträden respektive 

undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden var kvinnor och 64 procent var 

undersköterskor år 2016 (19). Framgent skulle ett slumpmässigt urval vara mer lämpligt 

för att möjligen erhålla en större variation (16, s. 139). Detta kan dock sättas i relation 

till att syftet med kvalitativ forskning inte är överförbarhet, utan snarare att hitta en 

fördjupad information om en mindre grupp individer (15). Trovärdigheten kan anses 

öka då deltagare från olika hemtjänstenheter rekryterades (17). 

 

En begränsning av antalet deltagare gjordes på grund av en tidsbegränsning. Dock var 

beskrivningarna i berättelserna relativt snarlika och graden av variation låg. Inget nytt 

av större karaktär framkom vid den sista intervjun som berörde syftet för studien och 

således är det möjligt att materialet har uppnått mättnad (15). Att berättelser började 

återkomma kan också bidra till en ökad trovärdighet (17). Inklusionskriteriet för studien 

kan ha inneburit att deltagarna eventuellt enbart använt e-tjänsten tre gånger. Detta kan 

ha föranlåtit en mindre omfattande beskrivning av upplevelsen. Dock kan 

inklusionskriteriet föranlett en bättre beskrivning av hur e-tjänsten möjligen upplevdes 

av förhållandevis nya användare. Att all datainsamling skedde under två veckor och inte 

under en längre tidsperiod kan öka pålitligheten då risken för inkonsekvens kan ha 

minskat (17).   

 

En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor valdes eftersom den fokuserar på 

deltagarens världsbild och ökar eventualiteten till en mer öppen beskrivning (16, s. 31-

2) vilket överensstämde med syftet för studien. Samtidigt föranledde metoden en 

ömsesidighet mellan intervjuaren och deltagaren som sedan möjliggjorde för 

intervjuaren att improvisera följdfrågor baserade på deltagarens tidigare svar när det 

ansågs nödvändigt för att få deltagaren att berätta mer (20). Den audiella inspelningen 

gjorde det möjligt att under intervjun rikta en större koncentration mot deltagarens svar, 

vilket kan ha bidragit till att mer relevanta följdfrågor kunde ställas (16, s. 74). 

Inspelningen gjorde det också möjligt att i efterhand lyssna på materialet upprepade 

gånger och bidrog till att intervjuerna gick att transkribera ordagrant för att underlätta 

dataanalysen. Detta gav en ökad möjlighet att genomläsa materialet ett flertal gånger för 

att upptäcka eventuella förbisedda företeelser, vilket kan stärka studiens trovärdighet 

(16, s. 74). Vid transkriberingen markerades inte tonfall och betoningar och därför kan 

det ha varit en fördel att samma person utförde alla intervjuer för att minska risken för 

att innehåll tolkades olika (16, s. 75). Att intervjuguiden (Bilaga 2) presenteras för 

läsaren bidrar till en ökad transparens (17). Relevant bakgrundsfakta om deltagarna 

insamlades muntligt för att kunna göra en bedömning av färdigheter och attribut (21). 

Då personlig fakta kan anses vara känsliga uppgifter gjordes insamlingen vid 

intervjuernas avslutning med förhoppningen om att deltagarna då skulle känna sig mer 

bekväma i situationen. Att intervjuerna tog plats på en för deltagaren valfri plats och där 
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inga andra befann sig i rummet kan ha bidragit till att deltagaren kände sig tryggare i 

intervjusituationen (21). Detta kan öka studiens pålitlighet (17).    

 

Författaren som intervjuare i yrkesrollen som dietist i organisationen och 

förvaltningsledare för e-tjänsten var för vissa deltagare ett känt ansikte. Det kan 

rimligtvis påverka studiens pålitlighet då det kan ha influerat hur deltagarna svarade 

eftersom detta kan ha inneburit en mer gängse hierarkisk undersökare-deltagarerelation 

(15). Stor vikt lades därför vid att betona både muntligt och skriftligt att det inte fanns 

några svar som var rätt eller fel. Genom att beskriva författarens förförståelse, 

personliga intressen av studien och relation till deltagarna kan läsaren i större 

utsträckning bilda sig en egen uppfattning. Det bidrar till ökad en transparens och 

trovärdighet (21).  

 

Att koder bevarades textnära minskade risken för att viktig information försvann under 

innehållsanalysen (17). Trovärdigheten kan bedömas då exempel illustreras på hur 

innehållsanalysen gick till från meningsbärande enhet till kategori (Bilaga 3). Att citat 

användes från transkriberingen ger också utomstående möjligheten att bedöma ifall 

kategorierna var ömsesidigt uteslutande. Att representativa citat från olika deltagare 

inkluderades ger en ökad transparens och därmed trovärdighet till studien (21). En 

noggrann presentation av resultatdelen som stärks av dessa citat kan även öka studiens 

överförbarhet (17). Författarens ringa erfarenhet av kvalitativ analys kan emellertid ha 

inneburit en svaghet. Studien kan dock stärkas av att innehållsanalysen omarbetats 

flertalet gånger, samt att resultatet stärks av jämförelser med tidigare forskning (15). 

Studien kan anses mer trovärdig eftersom metodvalen var relevanta för studiens syfte 

(16, s. 133-4) och för att ingen relevant data systematiskt har uteslutits (17).  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Nollvision undernäring kan beskrivas som en innovation som skulle implementeras i 

hemtjänstverksamheter för att förebygga undernäring genom ett smartare arbetssätt. 

Detta stärks av definitionerna där en innovation inom hälso- och sjukvård har 

preciserats som ett nytt arbetssätt inriktat mot att förbättra hälsoeffekter eller 

administration och där en implementering varit planerade insatser för att integrera 

innovationen inom organisationen (22). Denna studie indikerade att e-tjänsten inte 

nyttjades till dess fulla potential som välfärdsteknik trots att den beskrevs som ett bra 

verktyg för att förebygga undernäring. Ett lågt användande av e-tjänster 

överensstämmer emellertid med Socialstyrelsens lägesrapport från 2018 (12). En möjlig 

förklaring till resultatet kan ha varit att hemtjänstenheterna befann sig i början på en 

implementeringsprocess, då det vid tidpunkten för den här studien endast gått sex 

månader sedan lanseringen. Tidigare forskning har visat att en 

innovationsimplementering tar mellan två till fyra år (23). Samtidigt framkom att e-

tjänsten inte funnits ”på tapeten” efter lanseringen, vilket kan tänkas vara en förklaring 

till att den inte nyttjades fullt ut. Detta kan i sin tur bero på att ledningen och enheterna 

endast fått kort information om e-tjänsten i samband med lanseringen och inga konkreta 

direktiv eller förslag för att hålla arbetet med den levande. Denna planerade insats med 

enbart kort information från förvaltningsledaren kan troligtvis förklaras med hjälp av en 

rapport från Socialstyrelsen som har framlyft att ett vanligt missförstånd vid 

implementering är att enbart information är tillräckligt för att åstadkomma en förändring 

(24).  
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En annan trolig förklaring till att Nollvision undernäring inte nyttjades till dess fulla 

potential kan ha anstått på behovet av teknisk kompetensutveckling. En tidigare studie 

om ett implementeringsförsök av en digital tjänst i Skottland har visat att vissa tilltänkta 

användare var tekniskt ovana och att det i sin tur ledde till en långsammare 

implementeringsprocess (25). Vidare kan det jämföras med att stöd i form av utbildning 

och teknisk support har visats öka adaptionen av en innovation inom hälso- och 

sjukvård (26). Samtidigt framkom i den här studien en upplevelse av att teknisk 

kompetensutveckling inte var prioriterat från ledningens håll. Ett bristande intresse hos 

ledningen för kompetensutveckling har visats resultera i en sämre förståelse för teknik 

(13). Osäkerhet och rädsla för tekniska verktyg beskrevs vidare i den här studien. Det 

kan rimligen tänkas vara en följd av oförståelse för teknik. Detta stärks av en tidigare 

studie som visat att rädsla hos omsorgspersonal för att inte kunna hantera ny teknologi 

förekommit (13). Vidare beskrevs i den här studien en upplevelse av ett visst bristande 

stöd från ledningen vad gällde forum och tid för att skapa bekantskap med nya digitala 

verktyg. Detta kan sannolikt ha utgjort ett hinder för användningen av Nollvision 

undernäring. Ledningens roll och ett effektivt ledarskap har visats vara en avgörande 

faktor för en lyckad implementering av en innovation inom hälso- och sjukvård (22). 

Detta kan vidare jämföras med en studie om innovationsimplementering i hälso- och 

sjukvård som visat att ledningens roll var central för att stödja en IT-utveckling och att 

positiva attityder hos ledningen kunde leda till progressiv användning av IT bland 

personalen (27). 

 

Samtidigt som deltagarna ansåg sig själva tillräckligt sakkunniga för att förebygga 

undernäring framkom i berättelserna att internet användes som en informationskälla för 

kost. En risk med vad som kan anses som en osäker informationskälla kan rimligtvis 

vara felaktig information. Antagandet stärks av en amerikansk enkätstudie som visat att 

75,6 procent av deltagarna mottog motsägande kostinformation från media (28). En 

annan studie har vidare visat att exponeringen av motsägande kostinformation 

korrelerar med ett icke-önskvärt beteende genom ett agerande tvärtemot rådande 

kostråd (29). En tänkbar risk kan således vara att hemtjänstpersonalen agerar utefter 

felaktig information hemma hos brukaren om de utgår ifrån vad deltagarna beskrev som 

”sunt förnuft” för att förebygga undernäring. Parallellt framkom att Nollvision 

undernäring ansågs vara ett särskilt bra verktyg för kollegor med sämre kunskaper i 

matlagning eller kollegor med vissa språksvårigheter. Samtidigt beskrevs den besvärliga 

nedladdningen som ett hinder användningen för vissa kollegor. En adaptering av en 

innovation har i tidigare forskning varit lättare om potentiella användare kunde bidra till 

att förbättra innovationen utefter egna behov (22). Resultatet av denna studie skulle 

därför kunna användas för att vidareutveckla Nollvision undernäring för att bättre passa 

målgruppen för att underlätta implementeringen, med exempelvis språkstöd och enklare 

nedladdning.  

 

Ett lösningsförslag som framlades för att få fler att använda Nollvision undernäring var 

att utse en specifik person i arbetsgruppen som skulle få mer ansvar för 

implementeringen. Detta kan jämföras med en engelsk studie om innovationer i hälso- 

och sjukvård som visat att anställda i organisationen var en vital kanal för att mer 

informellt övertyga sina kollegor till användningen av en digital tjänst (30). En annan 

nyckelfaktor för implementering har varit att utse lokala ambassadörer som 

uppmuntrade andra till användning (25). En specifikt utsedd person skulle därmed 

eventuellt kunna underlätta implementeringen av Nollvision undernäring genom att 

stödja osäkra kollegor och därmed avlasta andra medarbetare och underlätta för 

ledningen. Dock har en annan studie från Storbritannien visat att en person som besitter 
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ett inflytande att kunna påverka kollegor bör identifieras i ett tidigt stadie för en lyckad 

implementering (31). Emellertid bör rimligen denna persons förutsättningar sättas i 

relation till den organisatoriska kontexten och hemtjänstenheternas förutsättningar för 

en implementering, då det i berättelserna framkom en upplevelse av tidsbrist under 

arbetsdagen. Det största hindret för en implementering av teknologi inom hälso- och 

sjukvården var i en tidigare intervjustudie att personalen förväntades implementera 

innovationen utöver ordinarie arbetsuppgifter under samma arbetstid (32). Detta kan 

jämföras med tidigare forskning som belyser vikten av att en ambassadör bör ha 

autonomi från organisationen och rätt resurser för att kunna hitta lösningar på 

implementeringshinder (22). Samtidigt skildrades i den här studien en upplevelse av att 

vissa kollegor ville arbeta på sitt eget sätt och ett varierat intresse för 

kvalitetsutveckling. Förevarande kan tänkas utgöra en fortsatt svårighet för 

implementeringen av e-tjänsten. Detta stärks av en tidigare studie som visat att ett 

hinder för innovationsimplementering trots lokala ambassadörer var närvaron av andra 

opinionsledare som inte var intresserade (31).  

 

Den här studien har stärkt tidigare forskning som visat att kontexten påverkar 

spridningen av en innovation och att en lyckad implementering kräver flera strategier 

(22). Det kvarstår dock att vidare utforska vilka planerade insatser som skulle behövas 

för att implementera Nollvision undernäring som ett självklart verktyg för att förebygga 

undernäring hos äldre personer i ordinärt boende. Dessutom kvarstår att utforska hur en 

eventuellt lyckad implementering kan vidmakthållas samt hur en spridning och 

implementering bäst bör ske i andra sammanhang och till andra målgrupper.  

 

5.3 Samhällsrelevans 
 

Andelen äldre förväntas öka (1-2) och allt fler äldre förväntas bo kvar i ordinärt boende 

med hemtjänstinsatser (12). Den demografiska utmaningen kan tänkas ställa högre krav 

på mer lättillgängliga verktyg som kan användas där och när de behövs, som 

exempelvis i den äldres hem. Äldre kan anses vara en mer sårbar grupp då risken för 

olika sjukdomar och funktionsnedsättningar ökar med stigande ålder (5). Personer över 

80 år riskerar längre väntetider på landets akutmottagningar eftersom äldre i större 

utsträckning skrivs in i slutenvården (12). Samhället behöver mer kunskap om 

hemtjänstpersonalens upplevelse av välfärdsteknik som ett eventuellt verktyg i det 

dagliga arbetet för att förebygga undernäring hos äldre personer. Detta för att kunna 

erbjuda användarvänliga verktyg inom socialtjänsten som med en lyckad 

implementering kan bidra till ett förebyggande arbete. En bättre nutritionsstatus skulle 

kunna minska risken för funktionsnedsättningar till följd av skörhet (6) och förebygga 

frakturer till följd av fall (33). Lårbens- och höftfrakturer var den vanligaste orsaken till 

att äldre vårdades i akutsjukvården 2018, där en majoritet på 75 % av gruppen var 

kvinnor (12). Höftfrakturer har i sin tur visat sig öka risken för funktionsnedsättningar 

och en förtidig död (33). En förbättrad nutritionsstatus för äldre personer som riskerar 

att drabbas av undernäring skulle kunna bidra till ökad livskvalitet (9) och kan på 

samhällsnivå innebära kostnadsbesparingar om exempelvis antalet fall till följd av 

skörhet kan reduceras då äldres fallolyckor år 2014 beräknades uppgå till cirka 10 

miljarder svenska kronor (34).  

 

De äldsta inom åldersgruppen över 65 år hade år 2018 en större risk att hamna under 

inkomstgränsen för relativ låg ekonomisk standard (35). Dessa kan således klassas som 

en socioekonomiskt svag grupp. Ekonomi har visats vara en faktor som påverkar mat- 

och livsmedelval (36). Äldre i behov av hemtjänstinsatser kan därtill betraktas som en 
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särskilt sårbar grupp, beroende av hemtjänstpersonalen för att kunna handla och laga 

mat. Mat har en stor social betydelse då matvanor korrelerar med bland annat kultur och 

tradition (36). Även äldre i behov av stöd bör ha rätten att få behålla sin måltidshistoria 

för ett värdigt liv. I denna studie framkom att personalens matlagningskunskaper och tid 

hos brukaren var begränsad vilket kan vara en förklaring till att de äldre åt en del 

helfabrikat. Helfabrikat har i tidigare forskning varit näringsfattigt i förhållande till 

rekommendationer (37). Då äldre med funktionsnedsättningar kan vara begränsade till 

det måltidsstöd som erbjuds inom ramen för en hemtjänstverksamhet, bör dessa 

verksamheter rimligen genomgå reformation för att möta den demografiska utmaningen 

och för att kunna arbeta förebyggande mot undernäring. Då deltagarna i studien 

upplevde flera fördelar med användningen av välfärdsteknik kan studien indikera att fler 

pappersverktyg bör digitaliseras för att bli ett praktiskt verktyg, förutsatt att teknisk 

kompetensutveckling kan erbjudas. Ett bättre förebyggande arbete mot undernäring med 

hjälp av informations- och kommunikationsteknik skulle kunna bidra till ett mer jämlikt 

samhälle och vara ett steg mot visionen att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att 

nyttja digitaliseringens möjligheter (11).  

 

6. SLUTSATS 
 

Hemtjänstpersonalen upplevde flera fördelar med användningen av välfärdsteknik i det 

dagliga arbetet och beskrev Nollvision undernäring som ett bra verktyg för att 

förebygga undernäring. Samtidigt framkom vissa hinder för att arbeta med 

välfärdsteknik och e-tjänsten samt vissa försvårande förutsättningar för 

implementeringen av e-tjänsten på hemtjänstenheterna. Nollvision undernäring ansågs 

inte vara tillräckligt implementerad för att vara ett självklart verktyg för att förebygga 

undernäring hos äldre personer. Att Nollvision undernäring inte nyttjades till dess fulla 

potential kan delvis bero på att en implementeringsprocess är komplex och att det 

endast gått sex månader sedan e-tjänsten lanserades vid tidpunkten för den här studien. 

Den här studien indikerar att kontexten påverkar spridningen av en innovation och att en 

lyckad implementering kräver flera strategier. 

 

7. TACK 
 
Ett stort tack riktas till hemtjänstpersonalen som ställde upp på en intervju och alla 

enheter som avsatt tid för studien. Ett tack riktas även till dem som korrekturläst arbetet 

och bidragit med konstruktiv kritik. 
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Inbjudan till studien 
 

Inbjudan till en intervju om e-tjänsten Nollvision undernäring 

 

Hej! 

 

Jag heter Malin Ljung och är dietist i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och 

student vid Umeå Universitet. Jag har fått dina kontaktuppgifter från din enhetschef. Jag 

kommer under hösten att göra en intervjustudie som en del av min magisteruppsats 

inom området kostvetenskap. Syftet är att undersöka hemtjänstpersonals upplevelse av 

e-tjänsten Nollvision undernäring som ska vara ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. För 

att kunna genomföra den här utvärderingen behöver jag deltagare som har använt 

verktyget och jag vore mycket tacksam om du vill dela med dig av dina erfarenheter. 

Jag vill att du berättar om det som är viktigt för dig, det finns inget som är rätt och fel.  

 

Deltagandet är helt frivilligt. Ditt val att delta eller inte kommer inte att påverka dig på 

något annat sätt. 

 

Vad innebär ett deltagande?  

• Du kommer att intervjuas av mig och intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Du kommer 

att få göra intervjun på arbetstid.  

• Vi kommer överens om en tid och plats för intervjun som passar dig och din 

arbetsplats. 

• Du kommer att få lämna ett skriftligt samtycke för att delta i studien. Du kan när som 

helst avbryta din medverkan och återkalla samtycket utan att ange orsak.  

• Resultaten kommer att presenteras i en uppsats som publiceras i en databas som heter 

Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Resultatet kan även komma att användas för 

vidareutveckling av e-tjänsten Nollvision undernäring. Inga enskilda personer eller 

enheter kommer att identifieras i resultatet.  

• Den insamlade datan kommer att hanteras konfidentiellt. Inga obehöriga personer 

kommer att ha tillgång till den och din berättelse kommer inte att gå att spåra tillbaka 

till dig som individ.  

 

 

Om du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta: 

 

Malin Ljung 

E-mail: malin.ljung@stockholm.se  

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar, 

Malin Ljung 

Student, Umeå Universitet 
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Intervjuguide  

 

Allmänt  

Intervjuerna spelas in som ljudfil. Stödanteckningar förs och följdfrågor ställs under 

intervjuns gång vid behov.  

 

Introduktion 

• Välkomna deltagaren. 

• Presentation. 

• Kortfattad förklaring till varför deltagaren kommer att intervjuas. 

• Gå igenom ”Informerat samtycke” muntligt och skriftligt. 

• Förklara syftet med inspelning, frågeguide och ev. antecknande. 

• Fråga om deltagaren har några frågor innan vi börjar. 

 

Område 1: Äldre och undernäring 

• Du får gärna börja med att berätta om din erfarenhet av att arbeta med äldre personer? 

• Berätta vad du känner till om äldre personer och undernäring? 

• Vad tänker du på när du hör ordet ”kostpärm”? 

 

Område 2: Välfärdsteknik (läs definition vid efterfrågan) 

• Berätta om din generella uppfattning om välfärdsteknik, t ex elektroniska tjänster (e-

tjänster) eller appar? 

• Vad tänker du om väldfärdsteknik som ett eventuellt hjälpmedel/verktyg i ditt dagliga 

arbete? 

• Berätta om din upplevelse av stöd från enheten vad gäller användningen av 

välfärdsteknik i ditt arbete?  

 

Område 3: Nollvision undernäring 

• Vad är det första du tänker på när vi pratar om Nollvision undernäring? 

• Berätta gärna om din erfarenhet av Nollvision undernäring? 

• Vad tycker du om Nollvision undernäring? 

• Vad tror du skulle göra att fler använde Nollvision undernäring? 

• Hur ser du på det här med Nollvision undernäring som ett hjälpmedel/verktyg för dig i 

ditt dagliga arbete?  

• Om du fick ändra något i/om Nollvision undernäring, vad skulle det vara? 

 

Bakgrundsfakta 

• Ålder 

• Kön 

• Yrkestitel 

• Modersmål 

• Anställd på enheten sedan (år) 

 

Avslutning 

• Fråga om ett förtydligande av eventuella oklarheter kring någon fråga.  

• Fråga om deltagaren vill berätta något mer som jag inte tagit upp. 

• Fråga om deltagaren har några andra frågor. 

• Tackar deltagaren för hens medverkan. 
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Ytterligare följdfrågor 

> Berätta mer 

> Kan du ge exempel 

> Du sa att… kan du berätta mer 

> Kan vi gå tillbaka till… 

> Hur ser du på det här med… 

> Hur fungerar det?  

> Hur går det till? 

> Kan du förklara/utveckla 

> Beskriv en typisk… 

> Om du fick ändra på något, vad skulle det vara 

> Nu när du har berättat det här med… (exempel) .. då slår det mig att... 

… är det något ni jobbar med? 

Definition av välfärdsteknik; digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 

trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper 

förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.  
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Exempel på innehållsanalys 

Processtabell 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Subkategori Kategori 

Min första tanke är 

att e-tjänsten säkert 

är ett bra verktyg att 

ha om man inte 

riktigt, eller behöver 

ha lite tips och sådär. 

Men det är också där, 

vi brukar också, jag 

har inte använt den 

på det viset för jag 

tycker väl att jag har 

lite utbildning bakom 

mig om undernäring, 

men om man inte har 

det så…  

Första tanken är att 

e-tjänsten är ett bra 

verktyg att ha om 

man behöver tips. 

Men jag har inte 

använt den på det 

viset för jag tycker 

väl att jag har lite 

utbildning bakom 

mig om undernäring, 

men om man inte har 

det så… 

Nollvision 

undernäring är 

ett bra verktyg.  

 

Nollvision 

undernäring är 

bra för tips.  

 

Har inte använt 

e-tjänsten för 

tips pga. 

utbildning. 

 

Nollvision 

undernäring är 

bra om man inte 

har utbildning. 

Användarvänlig och 

tillgänglig. 

 

-----”----- 

 

Nollvision undernäring är 

bra för kollegor. 

 

-----”------ 

Nollvision undernäring 

som verktyg. 

Det stannar ju gärna 

[nya kunskaper]. Det 

har vi ett problem 

med, hur ska vi 

kunna förmedla utåt. 

För alla kan ju inte 

gå, så det bästa vore 

ju om den personen 

som gick fick dela 

med sig. Att man får 

berätta om vad man 

gjort helt enkelt. 

Det stannar gärna 

[nya kunskaper]. Vi 

har problem med hur 

vi ska kunna 

förmedla kunskaper 

utåt. Alla kan inte 

gå, det bästa vore om 

den som gick fick 

dela med sig om vad 

man gjort.  

Om någon gått 

en utbildning 

stannar 

kunskapen där. 

 

Har problem att 

förmedla 

kunskaper till 

personalgruppen. 

 

Alla kan inte gå 

på samma 

utbildning. 

 

Bästa vore om 

personen som 

gick utbildning 

fick dela med 

sig. 

Hinder för utbildning och 

teknisk 

kompetensutveckling. 

Hemtjänstenheternas 

förutsättningar för 

implementering av 

Nollvision undernäring. 
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Resultattabell 

Kategorier: Hemtjänstpersonalens 

upplevelse av 

välfärdsteknik 

Nollvision 

undernäring 

som verktyg 

Hemtjänstpersonalens 

förutsättningar att 

arbeta med 

välfärdsteknik 

Personalens 

förutsättningar 

för 

användning av 

Nollvision 

undernäring 

Hemtjänstenheternas 

förutsättningar för 

implementering 

Subkategorier: En digital trend 

Upplevda fördelar med 

välfärdsteknik 

Upplevda nackdelar 

med digitala verktyg 

och teknik 

Användarvänlig 

och tillgänglig 

Nollvision 

undernäring är 

bra för kollegor 

Många har ingen 

teknisk vana 

Ambivalens kring att 

medarbetare stödjer 

varandra tekniskt 

Nollvision 

undernäring är 

inte inarbetad 

Tidsbrist hos 

brukaren 

Trasiga 

telefoner och 

besvärlig 

nedladdning 

Hinder för utbildning 

och teknisk 

kompetensutveckling 

Alla vill arbeta på eget 

sitt sätt 

Brist på gemensam tid 

i arbetsgruppen för att 

prata om Nollvision 

undernäring 

Förslag från 

personalen hur 

Nollvision 

undernäring ska 

implementeras 
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Samtyckesformulär 

Information om studien: 

Hemtjänstpersonals upplevelse av e-tjänsten Nollvision undernäring 

Syftet med studien är att undersöka hemtjänstpersonals upplevelse av e-tjänsten 

Nollvision undernäring som ska vara ett hjälpmedel i det dagliga arbetet för att 

förebygga undernäring hos äldre personer i ordinärt boende. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 

helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket 

dock inte påverkar den databearbetning som skett innan återkallandet. Alla uppgifter 

som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

dem. 

De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget 

har registrerats i Umeå universitets studieregister. 

Om du har några frågor eller du ångrar ditt deltagande kan du kontakta mig eller min 

handledare på följande e-postadresser:  

Malin Ljung, malin.ljung@stockholm.se  

Maria Waling, docent, maria.waling@umu.se   

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt 

att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det 

finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet vid Umeå universitet är pulo@umu.se. 

 

Informerat samtycke 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien 

utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Umeå 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

................................................ 

Underskrift 

................................................ ........................................................................ 

Namnförtydligande  Ort och datum 

mailto:malin.ljung@stockholm.se
mailto:maria.waling@umu.se
mailto:pulo@umu.se
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Presentation av deltagarna 

 

Tabell 1: Deltagarnas kodsiffra, kön, ålder, yrkestitel, modersmål, yrkessamma år på 

enheten, Stockholm september 2018 

Deltagare Kön Ålder (år) Yrkestitel Modersmål Anställd 

sedan (år) 

1 Kvinna 48 Vårdbiträde Svenska 1998 

2 Kvinna 60 Undersköterska 

(Silviasyster) 

Svenska 2004 

3  Kvinna 48 Undersköterska 

(Silviasyster) 

Annat än 

svenska 

2009 

4 Kvinna 48 Undersköterska 

(Silviasyster) 

Svenska 2008 

 




