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Sammanfattning 

Äldreomsorgen och framförallt hemtjänsten är en bransch där det råder hög grad av stress för både 

vårdpersonal och brukare, men även för de närmast anhöriga till brukarna. Den äldre delen av 

befolkningen blir allt större samtidigt som människor lever längre. Då de gamla i större utsträckning 

väljer att bo hemma längre, kommer detta ytterligare att påfresta den redan ansträngde hemtjänsten, 

brukarna och deras anhöriga. Detta ställer allt högre krav på en effektiv och kvalitativ äldreomsorg 

som kan klara av framtidens utmaningar. Det behövs en lösning som ökar kommunikationen och 

informationen mellan vårdpersonal, brukare och deras anhöriga för att effektivisera och kvalitetssäkra 

omsorgen. Ingen ska behöva känna oro över att bli gammal eller att ha en närstående med hemtjänst. 

Projektgruppens lösning på problemet heter Seniorporten och består av tre applikationer: en för 

personal, en för brukare samt en för dennes anhöriga. Applikationerna innehåller flertalet funktioner 

som effektiviserar och förenklar kommunikations- och informationsmöjligheterna mellan parterna, 

samtidigt som brukare får bättre insyn i sin egen vård.  På så vis ökas effektiviteten och en mer 

kvalitativ omsorg erhålls. Därtill kan även den ohälsosamma stressen bland både vårdpersonal, 

brukare och dennes anhöriga minska, vilket i förlängningen kan ge stora kostnadsbesparingar för 

kommunerna och samhället.  

  



    

 

 

Abstract 

Elderly care and especially home care services is a sector where there is a high degree of stress for 

both caregivers and care recipients, but also for the closest relatives of the care recipients. The elderly 

population is increasing and people live longer. The fact that the elderly choose to stay at home longer, 

will further strain the already strained home care services, users and their relatives. This leads to 

increasing demands for efficient and quality geriatric care, which can handle the future challenges. 

Seniorporten consists of three applications: one for the caregiver, one for the care recipient and one 

for the relatives. The applications contain several functions that can simplify the flow of 

communication and information between the parties; furthermore, the care recipient will get a better 

insight in his or her own care. This will increase efficiency and create a qualitative care. In addition, 

the unhealthy stress among caregivers, care recipients and their relatives can decrease, which in turn 

can provide significant cost savings for the municipalities and the community. 

  



    

 

 

Förord 
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1 Inledning 
I inledningen ges en överblick över projektet och en orientering i ämnet. Nedan finns bakgrund till 

ämnet, problemdiskussion samt syfte och mål. Inledningen innehåller även krav och önskemål. 

1.1 Bakgrund 
Projektgruppen ville utveckla en produkt som kunde göra livet enklare för många människor. 

Äldrevården låg projektgruppen varmt om hjärtat och är en bransch uppmärksammad för sina brister. 

Projektgruppen hade en önskan att förbättra den situation som råder idag och kontaktade därför 

Phoniro angående sin idé.  

1.1.1 Phoniro AB 
Phoniro AB är ett företag som utvecklar IT-lösningar för hemtjänsten, särskilt boende och personlig 

assistans. Företaget har funnits sedan 2004 och har idag 70 anställda, främst i Halmstad och 

Norrköping. År 2014 omsatte Phoniro 135 miljoner kronor, cirka 150 kommuner använder deras 

system och ungefär 90 000 brukare finns registrerade i Phoniro Care. Detta är en plattform för 

välfärdsteknik inom vård och omsorg, bestående av ett flertal moduler som kan användas var för sig 

eller i kombination med varandra.1  

Digital nyckelhantering: I hemtjänsten kan personalen låsa upp 

dörren till brukare, medicinskåp, huvudentréer och övriga låsta 

utrymmen med mobiltelefonen. Tid- och insatsuppföljning: 

Uppföljning av utförda besök och utförda insatser inom hemtjänst, 

personlig assistans och på äldreboenden. Personalen använder en 

mobiltelefon eller digital penna för att registrera besök och insatser. 

Larm: Ger möjlighet till administration och övervakning av händelser 

i realtid. E-tillsyn: Välfärdsteknik som exempelvis låter personalen 

utföra tillsyn digitalt med hjälp av videosamtal via en surfplatta och 

kamera monterad i brukarens hem, funktionen utvecklas parallellt med 

projektet. Analys: Ett stöd för verksamhetsutveckling där det är 

möjligt att ta fram specifika nyckeltal, kvalificerade beslutsunderlag 

samt analysera och följa upp verksamheten. Integration: Generella 

webbtjänster som gör det möjligt att koppla externa system till Phoniro Care för utbyte av data.1 

1.2 Problembakgrund 
Sveriges åldersstruktur har förändrats. För hundra år sedan var 24 procent av befolkningen tio år eller 

yngre, medan åtta procent var 65 år och äldre. I takt med att det föds färre barn samt livslängden ökar, 

förändras strukturen.2 År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att antalet personer över 80 år kommer att 

vara 1 210 000, en ökning motsvarande 711 000 individer sedan 20143. Det har även blivit allt 

vanligare för äldre att bo hemma längre. Resultatet av detta är en förhöjd arbetsbelastning för 

äldreomsorgen, vilket betyder att personalstyrkan måste utökas eller att den befintliga belastas med 

fler arbetsuppgifter. Det sistnämnda kräver effektivisering och nytänkande. Ett annat problem är korta 

tillsynsbesök. Många brukare kräver tillsyn flera gånger om dagen, ett sådant besök brukar vara i cirka 

fem minuter. Både brukare och vårdpersonal upplever denna typ av besök väldigt stressiga. Problemet 

med de korta besöken är bland annat körtiden fram och tillbaka. För att se statistik över korta 

                                                 
1 (Phoniro, 2015) 

2 (SCB e. f., 2015) 

3 (Lundkvist, 2015) 

Figur 1.1 visar en översiktbild av 

Phoniros moduler (Phoniro, 2015) 
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tillsynsbesök samt övriga besök, se bilaga 31. För en brukare som har fem korta tillsynsbesök om 

dagen kan 15 minuter beräknas gå åt i restid för varje besök. Detta resulterar i en timme och 15 

minuters restid varje dag, alltså tid som inte ger något som helst värde för brukarna.4 Tidigare har 

kommuner varit restriktiva mot att använda IT-lösningar för att effektivisera kontakten mellan 

vårdpersonal och brukare. Phoniro har i studier märkt att denna avvaktande attityd börjar minska och 

kommuner blir allt mer villiga att använda teknologi för att utveckla sin verksamhet.5  

Idag bor 32 procent av alla som är 60 år och äldre ensamma, siffran har mer än fördubblats sedan 

1960. Motsvarande siffra för de som har hemtjänst är 77 procent.6 En av Socialstyrelsens 

undersökningar 2015, visar att ensamboende har färre positiva upplevelser av hemtjänsten samt 

känner sig mindre trygga. Anledningen tros vara att de upplever att de saknar möjlighet att påverka 

när och hur insatserna utförs. De ensamboende är heller inte lika nöjda med utförandet och har sämre 

upplevelser av personalens bemötande. Detta kan delvis bero på personalens allt kortare och 

stressigare besök, dessutom kommer personal inte alltid på avtalad tid, vilket ytterligare kan förvärra 

oron för de äldre. Cirka 18 procent av de äldre svarade att personalen aldrig, sällan eller bara ibland 

har tillräckligt tid för att utföra sitt arbete.7 Oron delas med personens anhöriga, ofta räcker inte tiden 

till att ta hand om sina äldre släktingar i den mån de hade velat. Ungefär hälften av de äldre med 

hemtjänst känner sig ensamma, läs om ensamhetens effekter under bilaga 2. Enligt Magnus Fröberg, 

affärsutvecklare på Phoniro, visar Phoniros data att endast drygt 60 procent av den beviljade tiden för 

hemtjänst blir utförd. Detta är förödande och resulterar i att många människor glöms bort och 

vanvårdas. Det behövs en förbättring samt utveckling av hemtjänst och äldrevård. Enligt 

Socialstyrelsens undersökning har förtroendet för personalen sjunkit sedan 2013. Förtroendefrågan 

påverkas mycket av om den äldre upplever att denne kan påverka hur och när hjälpen fås, om den 

äldre får information i förväg och om personalen kommer i tid. Dessutom anser de äldre att det är 

viktigt att kunna ta kontakt med personalen vid behov samt att känna sig trygga. I undersökningen 

svarade 16 procent att de inte vet vart de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål 

på hemtjänsten.7 Även brukarnas anhöriga upplever stora kommunikationsproblem med hemtjänsten. 

Många känner oro över att deras äldre inte får den vård och omsorg som denne behöver och är 

berättigad till. I takt med att fler behöver hemtjänst ökar också antalet anhöriga. Det behövs någon typ 

av lösning som kan öka de bristande kommunikations- och informationsmöjligheterna.  

1.3 Behov 
Det finns behov av att integrera brukare, närstående och vårdpersonal så att de kan komma åt väsentlig 

information kopplat till hemtjänst och omsorg. Problemet med att hemtjänsten inte hinner eller 

glömmer bort att utföra alla planerade besök och insatser hos brukarna, måste lösas. Äldrevården 

behöver effektiviseras för att kunna ge brukarna den vård och hjälp de behöver. Ett annat behov är att 

frigöra tid och säkra kvaliteten i hemtjänsten så att en mer kvalitativ omsorg kan erbjudas. Det finns 

behov av att skapa en bättre arbetsmiljö då omsorgspersonal inom hemtjänsten är väldigt stressad och 

utsatt för hög arbetsbelastning. Det finns även behov av att hitta en lösning på hur hemtjänsten ska 

hantera korta tillsynsbesök.  

                                                 
4 (Fröberg, 2015) 

5 (Phoniro, 2015) 

6 (Sundström, 2014) 

7 (Socialstyrelsen, 2015) 
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1.4 Syfte och effektmål 
Syftet med projektet är att ta fram applikationer som effektiviserar och förbättrar hemtjänsten.  Genom 

produkten ska brukare, vårdpersonal och anhöriga kunna kommunicera med hjälp av applikationer 

innehållande flera funktioner. De funktioner som projektgruppen ska ta fram ska göra brukaren mer 

delaktig i sin egen vård, öka insikten hos de anhöriga och förenkla vardagen för alla inblandade. 

Grunden i applikationerna kommer vara att erbjuda videosamtal mellan vårdpersonal och brukare, för 

att effektivisera de korta tillsynsbesöken. Funktionen utvecklas parallellt med projektgruppens 

examensarbete av Phoniro. Övriga funktioners syfte är att göra Seniorporten unik och 

konkurrenskraftig. För att Phoniro ska fortsätta vara en stark aktör på marknaden krävs att företaget 

erbjuder en lösning som spås vara framtiden inom hemtjänst.  

Effektmålet med Seniorporten är att ge äldre en ökad trygghet och bättre vård. Ett mål är också att 

mäta en minskning av detta samt visa en minskning av anhörigas oro och vårdpersonalens 

ohälsodagar. Därtill ska körsträckor och onödig spilltid minska så att fler av de bokade besöken blir 

utförda 

1.5 Projektmål 
Projektgruppens mål är att presentera en fungerande prototyp innehållande utvalda funktioner, i maj 

2016. Prototypen ska kunna användas för demonstrationer och mindre kundpiloter men inte vara 

färdig för lansering. Produkten ska kunna ingå i Phoniros framtida sortiment. Phoniro och 

praktikanterna på företaget, Kärrman och Bröhne, dataingenjörer årkurs 2 vid Högskolan i Halmstad, 

ska under hösten 2015 utveckla en videosamtalslösning. Projektgruppens mål är att utveckla och 

anpassa de funktioner som tillsammans med videosamtalsfunktionen ska ingå i de tre applikationerna. 

Skriftlig och muntlig presentation av projektresultatet ska ske i slutet av maj 2016.  

1.6 Krav  
Huvudkravet är att ta fram användarvänliga applikationer med utvalda funktioner och möjlighet till 

videosamtal med bra ljud och bild.    

 Brukarapplikationen används i en iPad, men ska fungera i samtliga operativsystem. 

Anledningen till att applikationen kommer att testas på en iPad är för att Apples svenska 

organisation har uppvisat stort intresse för projektet. Apple har redan idag en stark position 

på kommunmarkanden tack vare stor försäljning inom skolan.  

 Applikationerna ska utvecklas i portable code, vilket innebär att de kan flyttas mellan olika 

plattformar.  

 Personalens del av lösningen ska integreras i den redan befintliga applikationen för nattillsyn 

eller Phoniro Cares hemsida.  

1.7 Önskemål 
De tilläggstjänster som projektgruppen är intresserade av att utveckla listas nedan. Vilka funktioner 

brukaren ska ha kommer att anpassas efter dennes behov och önskemål. Brukare ger anhöriga tillstånd 

till att se delar eller helheten av innehållet i applikationen. Tilläggstjänsterna ska underlätta för 

brukare, vårdpersonal och anhöriga. Vilka tjänster som kommer att utvecklas avgörs med hjälp av 

analys och undersökningar.  

 Seniorporten ska kunna innehålla en kommunikationslösning för hemsjukvård baserad på 

Phoniros existerande lösning Hälsodagboken. Brukaren kan göra inrapporteringar om sin 
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hälsa till Hälsodagboken med iPad istället för med digital penna, som det görs idag. Brukare 

och anhöriga har tillgång till det som står i hälsodagboken för att vara delaktiga i vården.  

 Via Apple HealthKit är det möjligt att förse Hälsodagboken med data från medicinteknisk 

utrustning. Hälsodagboken behöver då inte integreras mot specifik utrustning utan kan 

använda HealthKit’s generella API. Apple HealthKit finns endast för iPhone men kan i 

framtiden även komma för iPad.  

1.8 Definitioner 
Med brukare menas den sjuke eller äldre som tar emot hjälp från hemtjänst.  

Vårdpersonal avser de personer som utför hemtjänsten.  

Anhöriga avser de personer som står brukaren nära och hjälper denne i vardagen. 

e-hälsa och e-hemtjänst: e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg ska fungera och 

förbättras med hjälp av e-tjänster. e-hemtjänst innebär hemtjänst via digitala 

kommunikationslösningar som en del i det ordinarie utbudet av äldreomsorg.  
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2 Metoder 
Under denna rubrik förklaras de metoder och modeller som använts under projektets gång.  

2.1 Planering  

2.1.1 Kommunikation och möten 
Nära kontakt inom projektgruppen samt med projektägare, krävs under hela projektets gång. 

Projektgruppen träffas regelbundet, kontakt med övriga parter, underleverantörer och företaget sker 

via Skype. En gemensam Dropboxmapp används för att dela dokument och viktig information mellan 

alla inblandade. Även mail används ibland för att ställa frågor och få rådgivning. Möten hålls 

regelbundet för att samla information om branschen och konceptet. 

2.1.2 Gantt-schema och Visuell planering 
Ett visuellt planeringsverktyg i form av ett tidsschema där både resurser och tid visualiseras för att ge 

en bra överblick över projektets delmoment samt hur projektet ligger till tidsmässigt. Gantt-schemat 

uppdateras under projektets gång. Metoden används för att säkerställa att projektet fortlöper som 

planerat. Visuell planering åskådliggörs med hjälp av en lättöverskådlig tavla och tar hänsyn till 

resurser och tid. Metoden används för att få bra resursutnyttjande, tydlig och fungerande 

detaljplanering som är flexibel. Därtill syns det väldigt tydligt om någon part är överbelastad eller om 

arbetsuppgifter är försenade.8  

2.1.3 Loggbok 
I loggboken antecknas arbetet som utförs eller de händelser som berör projektet i kronologisk ordning. 

En loggbok används för att underlätta rapportskrivning, planering och framförallt för att komma ihåg 

alla idéer som dyker upp under arbetets gång. Anteckningarna är ett bra underlag om det uppstår 

problem i framtiden med till exempel produktens säkerhet.8  

2.2 Faktainsamling 

2.2.1 Hantering av kunskapsgap 
Kunskapsgap, k-gap, är något som projektgruppen saknar kunskap om. Det är viktigt att hantera k-

gap för att få ett bra projektresultat samt göra detta effektivt för att förhindra onödiga förseningar. K-

gap löses genom att skaffa information.8 

2.2.2 Litteratur och föreläsningar 
Ett effektivt och enkelt sätt att hitta pålitlig information. Under projektet används diverse kurslitteratur 

som ingår i Utvecklingsingenjörsprogrammet.  

2.2.3 Internet och databaser 
Internet används till stor del för att hitta information om konkurrenter och branschen. För att hitta 

aktuella sidor med rätt information används Google som sökmotor. Viktigt är att vara källkritisk för 

att undvika faktafel. Databaser används för att hitta information om bland annat årsredovisningar, 

artiklar och standarder. De databaser som används under projektet är exempelvis, E-Nav och Retriever 

Bolagsinfo. Tillgång till databaserna fås genom Högskolans bibliotek.  

                                                 
8 (Holmdahl, 2010) 
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2.3 Analysmetoder 

2.3.1 SWOT-analys  
Analysen används för att åskådliggöra ett företags styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot 

som kommer från omvärlden. Parametrarna hjälper ett företag att få en bättre ställning på marknaden 

då de förstår vad de är bra på respektive behöver arbeta mer med. Därtill visas de externa faktorer som 

företaget inte kan påverka, men som inverkar på möjligheter till framgång.9 

2.3.2 PEST-analys  
PEST är en metod för att hitta möjligheter och hot i den omgivande makromiljön som påverkar en 

organisation. Faktorerna är svåra för företaget att påverka eller kontrollera på egen hand.  

Analysmetoden kan användas för att bland annat finna potential till affärsverksamhet och förstå 

marknadstillväxt.10 

2.3.3 Tillväxtstrategi  
När ett företag vill expandera sin verksamhet kan någon av dessa fyra tillvägagångssätt användas: 

marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling eller diversifiering. Metoden ger svar 

på hur företaget ska gå till väga vid exempelvis produktutveckling.9 

2.3.4 Hills metod 
Metoden hjälper en verksamhet att utforma sin strategi utifrån kundernas krav och företagets 

målsättning. Metodiken är uppbyggd i fem steg som behandlar olika delar i det strategiska valet. Steg 

tre är det som bidrar till om företaget kan tillfredsställa kundbehoven eller inte. Det är viktigt att alla 

steg matchar steg tre för att kunna lyckas med produkten.11 

2.3.5 Slacks modell 
Modellen förtydligar punkterna i steg tre i Hills metod. Analysen synliggör bland annat vilka 

produkterna och kunderna är samt i vilken grad de kräver varians och flexibilitet. Detta leder fram till 

hur ett företag vinner order på marknaden och hur de bli konkurrenskraftiga. Analysen är ett 

hjälpmedel när ett företag ska utforma sin strategiformulering och sin verksamhet.11 

2.3.6 Canvasmodellen  
Business Model Canvasmodellen är ett effektivt verktyg för att utveckla innovativa affärsmodeller 

och därmed skapa lönsamma affärer. Modellen beskriver hur en organisation ska skapa, leverera och 

ta värde. En Canvas beskriver företagets affärsmodell med nio block. Resultatet kan bidra till såväl 

nöjdare kunder som bättre lönsamhet. Detta är en process som upprepas flera gånger under projektet.12 

2.3.7 Porters femkraftsmodell  
Modellen tillämpas för att definiera sambanden mellan företag i en viss bransch och dess omgivning. 

Med hjälp av denna förtydligas hur lönsamt det är att befinna sig i en viss bransch. Ett högt tryck från 

de fem krafterna leder till mindre lönsamhet för det enskilda företaget i branschen. Modellen används 

för att tydliggöra om det är lämpligt att konkurrera i branschen.13 

                                                 
9 (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, Principles of Markering European Edition, 2013) 

10 (Pest-analysis, 2015) 

11 (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) 

12 (Osterwalder & Pigneur, 2013) 

13 (Margretta, 2011) 



 

7 

 

2.3.8 Porters konkurrensstrategier 
Metoden innebär att ett företag ska tillämpa någon konkurrensstrategi: kostnadsledarskap i hela 

branschen, differentiering i hela branschen, fokus på kostnadsledarskap eller differentiering i vissa 

segment. Det är av stor vikt att inte välja fler än en strategi för då riskerar företaget att inte bli 

konkurrenskraftigt. Analysen används för att ge svar på hur företaget arbetar samt hur de bör arbeta 

för att vara konkurrenskraftiga.14 

2.4 Marknaden 

2.4.1 Segmentering, targeting, differentiering och positionering 
Segmentering innebär att hitta grupper av lönsamma kunder som har liknande behov, önskemål och 

köpkraft.  Produktframtagning och marknadsföring riktas speciellt mot dessa för att nå bäst effektivt. 

Konsument- och företagsmarknad segmenteras efter olika parametrar. Segmenten ska vara mätbara 

och tillgängliga, det ska finns substans och skillnader mellan segmenten, dessutom ska det vara 

genomförbart. Targeting avser de segment som företaget har valt att inrikta sig mot. Det är viktigt att 

vända sig till rätt segment och använda sig av rätt segmenteringsstrategi: odifferentierade, 

differentierade eller koncentrerade marknader. Företagets konkurrensfördelar motsvarar 

differentieringen. Positionering betyder vilka fördelar företaget ska kommunicera ut till kunden samt 

vilken ställning företaget ska ha på marknaden. En positionering ska vara något av följande: distinkt, 

lönsam, svårkopierad, kommunicerbar eller överlägsen. Genom rätt positionering får företaget 

konkurrensfördelar.14  

2.4.2 Marknadsmix 
Mixen består av produkt, pris, plats och promotion. Metoden kräver analysering för produkt som 

helhet, vilket typ av prissättning som ska användas, hur den ska göras tillgänglig på marknaden samt 

hur den ska kommuniceras. Metoden tillämpas för att nå valda segment på rätt sätt genom att utveckla 

rätt mix.14 

2.4.3 Marknadsundersökning  
Marknadsundersökningar riktas mot valda användargrupper. Marknadsundersökningar utförs genom 

enkäter och intervjuer för att samla information till projektet.15 

2.5 Design 

2.5.1 Processen 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har tagit fram en modell för designprocessen. Den består av 

sju steg som beskriver hur design används under produktutveckling. Det viktigt att arbeta med 

förutsättningarna för processen samt ha en klar bild av marknadsbehoven. Användarna ska vara i 

fokus under hela produktutvecklingen. De olika koncepten som framkommer utvärderas, det valda 

förslaget vidareutvecklas och konceptet produceras. Metoden innebär en cykel av ständig 

förbättring.16 

2.5.2 Personas, scenarios, Imageboard 
Personas och scenarios illustrerar den typiska användaren i en representativ händelse. En persona är 

en fiktiv karaktär som beskriver målgrupperna utifrån exempelvis beteende, attityd, kunskap och 

                                                 
14 (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, Principles of Markering European Edition, 2013) 

15 (Holmström & Lindholm, 2011) 

16 (SVID, 2016) 
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datorvana. Metoden kan med fördel användas tillsammans med metoden Segmentering, rubrik 2.4.1. 

Imageboards illustrerar med bilder vilka känslor som produkten ska förmedla.17 

2.5.3 Failure Mode and Effect Analysis 
FMEA är ett verktyg som gör det möjligt att i ett tidigt skede identifiera risker med en produkt eller 

process. Genom att sätta olika vikter på de olika riskerna blir det även möjligt att sätta ett 

prioriteringsnummer på varje risk. Åtgärder kan sedan fokuseras på att lösa de högst rankade 

riskerna.18 

2.6 Idégenerering 

2.6.1 BAD-PAD-MAD 
BAD, Brain aided design, är det första steget och innebär att tänka fritt, begränsningar som hämmar 

kreativiteten ska inte finnas. PAD, Pencil aided design, innebär att skissa för att skapa bilder till 

tankarna och öka kreativiteten. MAD, Model aided design, handlar om att skapa olika modeller av 

skisserna för att få en mer realistisk bild.  De två sista genomförs med fördel tillsammans. Processen 

används för att nå hög kreativitet.19  

2.6.2 Kreativ dialog 
Personer träffas för att diskutera idéer. En börjar att presentera och skissa. Övriga gruppmedlemmar 

ger feedback och förslag. När den första personen har slut på idéer tar nästa person vid och processen 

upprepas tills alla har presenterat. Metoden används för idégenerering.19 

2.6.3 Brainstorming  
Brainstorming används som idégenereringsmetod under hela projektets gång. En grupp olika individer 

föreslår idéer som därefter gemensamt diskuteras. Kritik får inte förekomma under metoden då detta 

är kreativitetshämmande. Efter att metoden avslutats sammanställs förslag och idéer. Därefter sållas 

alternativen och de bästa väljs ut.20  

2.6.4 Benchmarking  
Benchmarking innebär att studera och jämföra hur andra har gjort. På så sätt kan det egna företaget 

lära sig av förebilder. Syftet är att få insikt och kunskap som kan omsättas till effektiva förbättringar 

i den egna verksamheten genom att lära sig av de bästa.19 

2.6.5 WireframeSketcher 
WireframeSketcher, ett skissverktyg som lanserades 2008. I programmet skapas skisser samt 

prototyper för desktop, webb och mobilapplikationer. Skärmar kan skapas genom att arrangera färdiga 

widgets med hjälp av en drag-och-släppfunktion, skärmarna kan organiseras till interaktiva 

storyboards.21  

                                                 
17 (Metamatrix, 2016) 

18 (Sigma, FMEA - Failure Mode and Effect Analysis, 2016) 

19 (Holmdahl, 2010) 

20 (MindTools, 2015) 

21 (WireframeSketcher, 2015) 
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3 Projektmodell 
Nedan ges en sammanfattad förklaring av den projektmodell som projektgruppen valt att arbeta efter. 

Dessutom finns en förklaring av vilka projektmodeller som valts bort och varför. I bilaga 1 finner du 

den kompletta förklaringen av projektmodellen. 

Projektgruppen har valt att arbeta enligt dynamisk produktutveckling, DPD. Genom DPD går det att 

få fram ett kreativt resultat med fokus på kvalitet. Enligt modellen arbetas kundanpassade och 

användarvänliga produkter fram genom att sätta användarna i centrum samt arbeta efter användar- och 

användningskrav. För att inte hämma kreativiteten ska projektgruppen söka egna lösningar, 

exempelvis genom metoden brainstorming, innan benchmarking utförs. Enligt modellen bör det även 

fattas många små och få stora beslut, arbeta parallellt med olika arbetsuppgifter och alltid lägga 

mycket fokus på produktens funktion samt imagevärden. Detaljplanering ska ske kortsiktigt för att 

inte lamslås av oförutsedda händelser och fokus bör ligga på att arbeta fram olika principlösningar 

istället för detaljlösningar. För att säkerställa att rätt koncept vidareutvecklas bör noggrann 

utvärdering av de olika koncepten göras. Om det bara finns några få koncept kan dessa utvecklas 

parallellt, på så sätt säkras projektresultatet.22 

För en effektiv produktutveckling ska projektgruppen bestå av få medlemmar, detta för att undvika 

att informationsströmningen tar allt för lång tid. Projektmedlemmarna ska ha stort eget ansvar och bör 

vara samlokaliserad i öppna lokaler, där produkten placeras i centrum. Följden blir att kontaktvägarna 

blir korta och verksamheten optimal. Produktutvecklarna bör själva utveckla prototyper och modeller 

så långt det är möjligt för att öka kunskapen. Dessutom bör tester utföras kontinuerligt för att undvika 

för stora korrigeringar. För att få ett bra projektresultat är det viktigt att alla som deltar i 

utvecklingsprojektet har en gemensam vision.22 

Allt som sker i produktutvecklingen ska ta hänsyn till BUS. Vilket innebär Business, som fokuserar 

på företagsekonomin, User som riktar fokus mot användarna och Society, som tar hänsyn till 

samhällsvillkoren. Det är viktigt att fokusera på samtliga tre delar för att nå ett optimalt resultat. När 

ett konkret produktkoncept finns ska möjligheten att använda immaterialrättsliga skydd undersökas.22 

  

                                                 
22 (Ottosson, 1999) 
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4 Teori och referensram samt definitioner 
Nedan presenteras de teorier som projekt delvis bygger på samt viktiga sökbegrepp som använts. 

4.1 Urval av teori 
Projektet berör områdena bland annat hemtjänst och äldrevård, tekniska områden som påverkas är 

applikationsuppbyggnad och videoprogrammering. De demografiska förändringarna är en betydande 

bidragande faktor till att ett koncept som Seniorporten behövs, därför kommer det att studeras 

noggrant. Vid utvecklingen av applikationerna kommer projektgruppen även till viss del studera 

befintliga lösningar på problemet. Sökningar kommer också göras angående webbdesign, gränssnitt, 

färger och textutformningar för att applikationerna ska passa användargrupperna på bästa sätt. 

Projektet kommer även beröra ämnen såsom integritet, motivation samt äldres förmåga att ta till sig 

teknik, därtill kommer de äldres förändrade motoriska förmågor att analyseras.  

4.2 Informations och kommunikationsteknologi  
IKT är ett begrepp som är relativt brett och står för Informations och Kommunikationsteknologi. 

Begreppet beskriver den tekniska grunden för dagens informationssamhälle. IKT är den del av IT, 

informationsteknik, som behandlar teknisk kommunikation och interaktion mellan människor. 

Hårdvara och mjukvara kan tas fram för att exempelvis ge snabbare kommunikation mellan 

människor, högre säkerhet och ett ökat välstånd. I takt med att samhället digitaliseras har IKT blivit 

en allt viktigare del och teknikutvecklingen spås öka kraftigt i framtiden.23 

4.3 Self Determination Theory, SDT 
Self Determination Theory, SDT, utvecklades av två professorer vid namn Richard M. Ryan och 

Edward L. Deci. Enligt dem är motivation beroende av graden självbestämmande, som i sin tur 

bestäms av individens kompetens, självständighet samt känsla av tillhörighet till andra. Ju större 

självbestämmande individen har desto större motivation kan denne känna. Motivation kan delas upp 

i två olika typer: inre och yttre.24 

I den inre motivationen utgör självbestämmandet en central del. När en individ agerar utifrån inre 

motivation görs detta för sitt eget välbehag. Individen utför alltså någonting för att denne har ett 

intresse av det och inte för att den är tvingad att göra det. Den inre motivationen är att sträva efter då 

den är stabilare än den yttre motivationen och fungerar som inre drivkraft.24 

Den yttre motivationen är mer kontrollerande än den inre och uppstår genom belöningar såsom lön, 

förmåner och materiella gåvor, men även genom olika typer av hot som exempelvis deadlines och 

bestraffningar. Yttre motivation kan leda till att människor känner mindre självbestämmande, vilket 

kan medföra att individer upplever tvång att utföra vissa uppgifter, därmed minskar motivationen. Det 

finns fyra olika typer av yttre motivation, dessa skiljer sig genom sitt förhållande till 

självbestämmande. External regulation är den del av den yttre motivationen med minst 

självbestämmande. Individen agerar för att få belöningar eller för att undvika bestraffningar. External 

regulations upplevs väldigt kontrollerande och utförs endast för att man måste. Introjection är också 

ganska kontrollerande. Uppgifter utförs för att slippa känna skuld eller ångest men också för att 

behålla sitt självförtroende och känna stolthet. Identifikation upplevs mer självbestämmande och 

innebär att individen tycker att uppgiften är viktig samt har accepterat utförandet som en del av sig 

själv. Integration är den mest självständiga av de yttre motivationerna. Individen uppfattar handlingen 

som en del av sig själv och sina egna värderingar. Skillnaden mellan integration och inre motivation 

                                                 
23 (ICT, 2016) 

24 (Deci & Ryan, 2000) 
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är att vid integration utför individen från början uppgiften för att uppnå ett personligt viktigt resultat 

och inte för sitt eget intresse och engagemang. För att öka självbestämmandet i den yttre motivationen 

måste individen se uppgiften eller arbetet som värdefullt samt som en del av sig själv. Då kan 

individen uppleva en mening med det denne utför och känna stark relation till arbetet.24 

4.4 Integritet 
Begreppet integritet innebär den enskilda människans värde och värderingar, samt avser varje individs 

egenvärde. Integritet kan delas upp i fysisk och psykisk. Med fysisk integritet avses den kroppsliga 

integriteten. Detta kan exempelvis innebära att ingen har rätt att undersöka någon annans kropp utan 

samtycke. Med psykisk integritet menas individens värderingar, föreställningar, åsikter och 

önskningar. Integritet ska inte utsättas för intrång eller manipulation.25  

Inom hälso- och sjukvården kan den personliga integriteten hotas på flera sätt. Detta genom att en 

patient exempelvis utsättas för åtgärder mot sin vilja eller att någon bryter mot den tystnadsplikt som 

råder. Personlig integritet handlar bland annat om rätten att behålla vissa saker för sig själv.25 I takt 

med att IKT, rubrik 4.2, och teknologi överlag ökar, blir frågor om integritet allt viktigare. Även om 

produkter är designade för att passa de äldres förmågor samt utvecklade efter deras behov, kvarstår 

ändå problemet med att den privata integriteten kan upplevas inskränkt. Ett problem med att involvera 

teknik i hemtjänst är dock känslan av inskränkning på privatlivet.26  

4.5 Äldres förändrade förutsättningar 
De fysiska nedsättningarna som följer med åldern brukar delas upp i fyra grupper: syn, hörsel, 

mobilitet och kognitiv förmåga. Äldre får försämrade motoriska förmågor, alltså känsel och rörlighet. 

Förutom detta blir de ofta darrhänta, vilket försämrar förmågan att utföra finjusterande arbete. De kan 

dessutom bli glömska eller drabbas av demens. Synen påverkas bland annat genom att mindre ljus når 

ögat, kontrastkänsligheten ökar samt förmågan att se detaljer försämras. Dessutom är det inte ovanligt 

att äldre drabbas av andra sjukdomar, vilket ytterligare minskar deras förmåga att fysiskt använda 

teknologi. Även de kognitiva förmågorna, alltså möjligheten att ta till sig kunskap och information, 

påverkas med stigande ålder. Ju äldre vi blir desto långsammare kognitiv förmåga får vi. Därtill 

minskar möjligheterna att minnas och följa sina mål samt förmåga att koncentrera sig och vara 

uppmärksam. Det kan därför vara svårt för äldre människor att ta till sig ny information och att 

använda denna på rätt sätt. När de äldre ska interagera med teknologi som inte är designade för deras 

förmågor, resulterar detta ofta i att många fel görs, detta kan leda till att intresset avtar. Det är därför 

viktigt att ta hänsyn till de äldres förutsättningar för att kunna anpassa produkten till dem. Detta kan 

innebära att exempelvis förenkla ikonerna, anpassa färger och textstorlek, minimera nödvändigheten 

att scrolla samt ge navigationshjälp med mera.27 

4.6 Människan och teknik 
Människa-datorinteraktion, MDI, beskriver samspelet mellan människa och digital teknik. MDI:s 

forskningsområde omfattar planering, design och studier av interaktiva produkter och tjänster. Målet 

med MDI är att förbättra användarupplevelse av IKT. Detta görs genom att använda metoder och 

processer för att utforma interaktiva system men även metoder för att implementera dem. MDI handlar 

dessutom om att utveckla nya gränssnitt och interaktionstekniker.28 Användbarhet, ett av målen med 

                                                 
25 (Socialdepartementet, 2016) 

26 (Charness & Boot, 2009) 

27 (Charness & Boot, 2009) 

28 (Interaction Design Foundation, 2015) 
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MDI, definieras enligt SS-EN ISO 9241-11 som följande: ”Den grad i vilken användare i ett givet 

sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 

användaren tillfredsställande sätt”. Användbarhet handlar alltså om: ändamålsenlighet vilket innebär 

den utsträckning användarna kan uppnå det de behöver genom att använda produkten, effektivitet 

handlar om vilken resursåtgång som krävs samt tillfredsställelse som beskriver användarnas känsla 

av interaktionen med produkten. Grundtanken är att produkter eller tjänster ska göras så enkla och 

behagliga att använda som möjligt. Användbarhet är en viktig aspekt vid utveckling av nya system då 

användarens upplevelse kan avgöra om de väljer att bruka systemet igen.29 Faktorer som påverkar 

graden av positivitet till teknik är bland annat en persons problemlösningsförmåga, datorångest, 

utbildning samt förståelse för effekten av teknik. Datorångest uppstår exempelvis på grund av oron 

att råka ta sönder tekniken samt den efterföljande kostanden.  

Många specialister hävdar att hänsyn måste tas till åldersrelaterade förändringar, rubrik 4.5, vid 

framtagning av teknik avsedd för seniorer. Det handlar om att förstå hur dessa förändringar påverkar 

interaktionen med tekniska produkter. Neil Charness and Walter R. Boot, Florida Universitet, tror att 

äldres teknikfientlighet kommer att minska i takt med att de yngre generationerna åldras. Däremot 

kommer de nya äldre fortfarande ha svårt att ta till sig ny teknik om denna inte designas för deras 

förutsättningar.30 Många äldre saknar kunskap om och tillgång till internet och modern teknik, vilket 

minskar deras delaktighet i det moderna samhället. Detta kan således vara ett hinder mot de teorier 

som finns om att tekniska innovationer ska effektivisera äldrevården. Två av de viktigaste faktorerna 

för att ta till sig ny teknik är tillgång och intresse. Det finns studier som visar att användningsgraden 

av internet faller i takt med att åldern ökar. En anledning till detta är att ny teknik ofta introduceras 

genom arbetslivet.30 För att använda ny teknik är den viktigaste faktorn att den införlivas i vardagen31. 

Forskning visar att äldre människor har förmågan att använda teknik och är villiga att lära sig samt att 

det första steget till att börja använda teknik är att förstå fördelarna med detta. Den vanligaste 

anledningen till varför äldre använder internet är för att skicka och ta emot foton från sin familj. 

Dessutom vill äldre ha fina och stilrena tekniska produkter, de vill inte ha något som ser ut att vara 

från ett sjukhus.32 

4.7 Gränssnittsdesign 
Användargränssnitt, GUI, underlättar kommunikation mellan människa och dator genom användandet 

av grafiska symboler. Ett gränssnitt består av tre olika typer av design: grafisk design, 

interaktionsdesign och informationsdesign. Grafisk design, också känt som kommunikationsdesign, 

innehåller både estetiska och tekniska delar. Designen ska höra ihop med syftet och erbjudandet för 

att ge ett stabilt och trovärdigt intryck.33 En genomsnittlig användare spenderar ungefär 90 procent av 

tiden till att använda 10 procent av funktionerna. Det är därför viktigt att identifiera dessa funktioner 

tidigt och lägga mest utveckling på dem. Knappars utformningar och placeringar bör vara 

kontinuerliga genom samtliga nivåer i applikationen. Därtill bör ett genomgående färgschema 

användas, detta ökar förutsägbarheten för användarna.34 Samma användargränssnitt passar inte för 

alla slags användare. De fysiska försämringarna som en stigande ålder innebär, påverkar individens 

                                                 
29 (Interaction Design Foundation, 2015) 

30 (Charness & Boot, 2009) 

31 (Lindahl, 2014) 

32 (Morrison & Barnett, 2009) 

33 (Cezzar, 2016) 

34 (Republic, 2016) 
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förmåga att använda applikationer. Detta innebär att GUI:t måste ta hänsyn till denna 

användarkategori för att skapa en användarvänlig applikation, se mer om detta under rubrik 4.5. 

Grafisk design såsom färgsättning, textstorlek och typsnitt är exempel på parametrar som spelar extra 

stor roll för de äldres förmåga att navigera i applikationer. Nedan ges fler exempel på parametrar att 

ta hänsyn till vid utveckling av applikationer för äldre personer. 

Rubriker ska enkelt kunna urskiljas från övrig text. Brödtext bör vara minst 12-14 p och skrivas med 

2 gånger radavståndet då äldres förmåga att urskilja olika rader i en text försämras. Understruken och 

kursiv text bör undvikas, om något i texten ska poängteras är det 

bättre att använda fet stil. Det finns vissa bevis för att fonter sans serif 

är enklare att läsa, exempelvis Helvetica och Arial. Tjockleken på 

texten ska vara tillräckligt fet för att skapa kontrast mot bakgrunden, 

men inte så fet att bokstäver blir svåra att särskilja. Texten bör vara 

justerad efter sidans vänstra marginal, detta gör den lättare att läsa och är mest 

logiskt.  Kontraster mellan bakgrundsfärgen och texten ska vara stor, då 

förmågan att se svaga kontraster avsevärt försämras med åldern. För att uppnå 

maximal kontrast skall färger som ligger på motsatta sidor om färgcirkeln 

användas. Bakgrund: Tonplattor, alltså färgad bakgrund, bör undvikas under 

brödtexten då detta kan försvåra läsbarheten. Om tonplatta måste användas ska 

kontrasten vara stor. Bakgrundsbilder ska undvikas under brödtexten, om bilder 

ska användas måste det finnas bred marginal runt bilden. En vanlig fysisk nedsättning bland äldre är 

att finmotoriken försämras, knapptryck kan då försvåras. Ikoner och knappar skall därför vara stora, 

för att minska ansträngningen och risken att göra fel. En ikon bör ha en bredd och höjd på minst 9 

millimeter. Knapparna bör utformas tredimensionellt för att se tryckbara ut samt kompletteras med 

kända symboler och placeringar.35 36 37 

Interaktionsdesign handlar om att forma och designa produkter, tjänster och miljöer med särskilt 

fokus på användarupplevelse. Interaktionsdesignen kan testas genom att låta användare se och 

navigera i prototyper.38 Det finns fem dimensioner för interaktionsdesign:  

1D Ord - Dimension representerar semantik och användarens interaktion. Ord bör vara enkla att förstå 

samt skrivna på ett sådant sätt att de kommunicerar information lätt till användaren. 

2D Visuella representationer - Dimension avser de delar av produkten som inte är ord, såsom 

typografi, diagram, ikoner och annan grafik.  

3D Fysiska objekt eller utrymme – Handlar om att tillhandahålla verktygen och återkopplingen som 

krävs för att användaren ska kunna styra sina handlingar och nå sina mål.  

4D Tid - Den tid under vilken användaren interagerar med och använder sig av de första tre 

dimensionerna. Dimensionen omfattar även ljud, film och animation. 

5D Beteende – Beskriver de känslor och reaktioner som användaren har vid interaktion med 

systemet.39 

                                                 
35 (Funka Nu AB, 2016) 

36 (Naitonal Institute on aging, 2016) 

37 (Riksförbund, 2016) 

38 (Jönsson & Kazemi, 2016) 

39 (Foundation, 2016) 

Figur 4.2 Färgcirkeln 

(Kaihovirta-Rosvik, 2016) 

Figur 4.1 visar skillnaden mellan sans-serif 

och serif text (Poole, 2016) 
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Informationsdesign syftar till att göra det lätt för användaren att förstå och hitta i applikationen. Detta 

görs genom att ordna innehållet och skapa navigation som visar denna. När en applikation består av 

flera sidor behövs en eller flera strukturer som användaren kan förutse, för att kunna navigera på rätt 

sätt. Syftet med informationsdesign är att skapa klarhet, enkelhet och effektivitet för användaren. 

Användaren ska följa den tänkta vägen i designen, dock måste hänsyn tas till att människors 

handlingsmönster är svårt att förutspå. Informationsdesign bygger på verkliga undersökningar som tar 

reda på hur användaren kommer att integrera med systemet. I grunden handlar det om att förstå 

målgruppens behov och önskemål.40 

Design för alla är ett område som syftar till att utveckla högkvalitativa 

användargränssnitt som är användbara och tillgängliga för ett stort antal 

av personer med olika förmågor, färdigheter, krav och önskemål. Målet 

är att det inte ska krävas någon speciell anpassning för vissa målgrupper. 

Om hänsyn tas till användbarhet och funktionsnedsättning vid utveckling 

av nya produkter blir de bättre. Det är mer lönsamt om fler kan använda 

produkten. Att utveckla och tillverka specialprodukter är kostsammare 

och blir dyrare såväl för den enskilda konsumenten som för samhället. Design för alla innebär att göra 

medvetna analyser av mänskliga behov och önskningar samt involvera slutanvändarna i varje skede 

av designprocessen.41   

                                                 
40 (IONA, 2016) 

41 (Europe, 2016) 

Figur 4.2 Design för alla innebär att 
hitta en utformning som passar många 

målgrupper (Roighiero, 2016) 
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5 Nulägesanalys 

5.1 Omvärld 
Samtliga analyser för omvärlden sammanfattas i rubrik 5.1.3. 

5.1.1 PEST + MD 
Nedan visas en sammanfattning av omvärldsanalysen, hela analysen återfinns i bilaga 2. De 

makrofaktorer som påverkar företag i branschen är politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, 

miljömässiga och demografiska.  

5.1.1.1 Politiska 
Socialdemokraterna styr Sverige sedan 2014, dock råder inte samma politiska stabilitet som funnits 

tidigare. Samtliga partier i Sveriges riksdag förespråkar vikten av äldres egna val och ställer krav på 

hög kvalitet i vården. De är dessutom överens om att något behöver göras för att kunna hantera den 

växande äldre befolkningen, då alla ska få vård på lika villkor. Hur detta ska gå till skiljer sig dock 

mellan de olika partierna.42 43 44 45 46 Välfärden i hela Norden står inför stora utmaningar, förbättringar 

måste ske vad gäller effektivitet och kommunikation i äldreomsorgen. Det finns ett nordiskt 

ministerråd som arbetar med gemensamma förbättringsåtgärder.47 Sverige har många miljömål som 

kvarstår oavsett vilket parti som regerar. Ett mål är att Sverige år 2050 ska vara ett land som är 

oberoende av fossila bränslen.48 

Hemtjänsten styrs främst av Socialtjänstlagen SFS 2001:453 (SoL), Lagen om Valfrihetssystem SFS 

2008:962 (LOV) samt Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1997:142 (HSL). Enligt lagen ska brukaren ha 

chans att bo kvar hemma samt att denne har rätt att välja hur och när hjälp ska fås. Inom äldreomsorgen 

har varje människa lika värde, vilket bland annat innebär att vården bör bygga på brukarens 

självbestämmande och integritet. Dessutom säger lagen att det ska främjas god kontakt mellan 

brukaren och vårdgivaren, detta då alla har rätt att vara delaktiga i sin vård. Kommunens inköp styrs 

av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och 

baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. 

Upphandlingarna innehåller även ”skall-krav” och ”bör-krav”, se mer om detta i bilaga 2. Då LOU 

bygger på ett EU-direktiv finns liknande lagar i EU:s länder vilket betyder att det finns möjlighet att 

lämna anbud utomlands49.  

5.1.1.2 Ekonomiska situationen 
Om branschen, i synnerhet äldreomsorgen, ska ha möjlighet att utveckla sina tjänster och bli mer 

digitaliserade krävs det att IT-infrastrukturen är väl utbyggd. Regeringen satsar 3,25 miljarder kronor 

för att bygga ut snabbt bredband och på så sätt minska de geografiska skillnaderna50. Regeringens mål 

                                                 
42 (Socialdemokraterna Äldreomsorg, 2015) 

43 (Marmorstein, 2015) 

44 (Centerpartiet, 2015) 

45 (Folkpartiet, 2015) 

46 (Moderaterna, 2015) 

47 (Paust-Andersen, 2015) 

48 (Miljömål, 2015) 

49 (EU-upplysningen, 2015) 

50 (Jordbruksverket, 2015) 
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är att 90 procent av alla Sveriges hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. 

Liknande mål finns för Europa.51 Detta innebär att det finns goda förutsättningar för branschen att 

utvecklas och bli mer digitaliserade samt att hushållens bredbandsuppkoppling inte utgör något 

problem eller hot. Låg- eller högkonjunktur i ett land är inte den primära orsaken till variationer i 

efterfrågan av äldrevård. Vad som är avgörande är istället hur många äldre som finns och förhållandet 

mellan dem och personer i arbetsför ålder52. Äldreomsorgen är en bransch som skriker efter 

arbetskraft. Fler blir äldre och äldrevården kommer succesivt att bli tyngre belastad.53 Det leder till att 

det krävs effektivisering, kostnadsbesparing samt kvalitetssäkring för att samhället ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt.  

5.1.1.3 Sociala 
Vårdpersonal inom äldreomsorgen arbetar efter knappa tidsramar, dessutom har de tilldelade 

resurserna minskat i förhållande till den åldrande befolkningen. Resultatet blir sämre 

arbetsförhållanden och stress, bland både personal och brukare, vilket leder till mer anhörigomsorg 

och tyngre belastning för hemtjänsten.54 Anhöriga påverkas negativt av detta och det inverkar på deras 

möjlighet att förvärvsarbeta55. Den stressade vårdpersonalen har ett kraftigt förhöjt ohälsotal jämfört 

med genomsnittet, vilket styrker att den stressiga och psykiskt påfrestande situationen är ohållbar. 

Detta ger tydliga indikationer på att någonting behöver göras för att underlätta situationen. Teorin om 

Kasam säger att hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet är viktigt för att en person ska må bra56. 

Ytterligare en trend som går att ana är att de äldre lättare kan och är villiga att ta till sig teknik i sin 

egen vård och vardag57. Detta ger branschen stora möjligheter att utveckla bland annat digitala tjänster 

som kan underlätta det dagliga arbetet för alla inblandade. 

5.1.1.4 Teknologiska 
Branschen kan dra nytta av de äldres ökade benägenhet att vilja använda teknik. Enligt rubrik 5.1.1.2, 

kommer det att finnas möjligheter för både företag och hushåll att använda sig av ett väl utbyggt 

bredbandsnät. Den teknologiska utvecklingen krävs för att underlätta för den hårt belastade 

äldrevården och de äldres närmast anhöriga. 

5.1.1.5 Miljömässiga 
Vägtrafik, i framförallt tätorter, är en av de största källorna till luftföroreningar. Koldioxid från 

vägtrafiken bidrar till växthuseffekten och har därmed en mycket negativ inverkan på miljön. För att 

Sverige och världen ska kunna uppfylla miljömålen krävs åtgärder som kan minska vägtrafiken.58 59 

                                                 
51 (Commission, 2015) 

52 (Pensionsskyddscentralen, 2015) 

53 (Rohdin & Granlund, 2015) 

54 (Larsson & Szebehely, 2015) 

55 (Szebenhely, Ulmanen, & Sand, 2015) 

56 (WordPress, 2015) 

57 (Phoniro, 2015) 

58 (Dickinson, 2015) 

59 (Elvingsson, 2015) 
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5.1.1.6 Demografi 
Befolkningen i Sverige och världen blir allt äldre. Statistiska Centralbyrån tror att antalet personer 

över 80 år i Sverige, kommer att öka med 711 000 personer från år 2014 till 2060.60 Detta är en tendens 

som kan ses i flera länder. Dessutom bor allt fler äldre ensamma, samtidigt som de vill bo hemma så 

länge som möjligt. Detta leder till väldigt stora utmaningar för äldreomsorgen. Ofrivillig ensamhet 

kan leda till flera sjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke61.  

5.1.2 Porters femkraftsmodell 
Nedan återfinns en sammanfattning av Porters femkraftsmodell, rubrik 2.3.7, hela analysen finns i 

bilaga 4. Analysen ger svar på hur lönsamt det är att befinna sig i en viss bransch. 

Med ”bransch” i denna analys avses företag som tillhandahåller tekniska lösningar för hemtjänst. 

Branschen består av både stora och små aktörer. Överlag är det viktigt att ha goda relationer med 

kunderna, detta för att öka sina chanser att vinna affärer. Dock avgör priset om två aktörer erbjuder 

identiska lösningar. Typ av affär är avgörande för kundernas förhandlingsstyrka, överlag är den trots 

det relativt stor då antalet kunder är begränsat. Antalet aktörer som kan lämna anbud på affärer varierar 

beroende på vilken sortimentsbredd som efterfrågas. Förhandlingsstyrkan hos leverantörerna är 

förhållandevis liten då många erbjuder den teknik som ingår i lösningarna. Dessutom är det inte 

oskäligt dyrt för företag som tillhandahåller välfärdsteknik att byta leverantör då systemen ofta är 

kompatibla. Däremot tillkommer stora kostnader vid byte av system för kommunerna, därför av 

avtalstiden med dessa väldigt långa. Substitut till branschens produkter är personliga besök, 

telefonsamtal och manuellt arbete, vilka inte är alternativ för framtiden. Risken för nyetablering kan 

inte förbises då branschen expanderar. Dock krävs mycket kompetens och förarbeten för att uppfylla 

alla de krav som finns på produkterna. LOU innebär att företag konkurrerar på samma villkor.62  

5.1.3 Slutsats omvärld 
Branschen är mottaglig för förändring och det finns goda möjligheter för nya affärsidéer. Sverige, 

Phoniros huvudsakliga marknad, är ett land där stort fokus ligger på välfärden. Det finns ett antal lagar 

som främjar kvalitet och delaktighet. För att äldreomsorgen ska kunna följa dessa lagar även i 

framtiden, krävs någon slags förändring. På grund av det goda samarbetet i Norden finns stora 

möjligheter att lansera konceptet även internationellt. EU och EES-avtalet medför goda möjligheter 

till ytterligare expansion. I Sverige och övriga världen är det i dag stort fokus på att förbättra miljön, 

genom att exempelvis minska utsläpp från trafik.. Om 25 procent av hemtjänstens totala transporter 

kan sparas in, innebär det 38 ton mindre koldioxidutsläpp per år.62 Detta är ett starkt argument för 

Seniorporten. 

Då fler blir äldre kommer segmentet brukare succesivt att öka. Detta medför att fler som arbetar inom 

hemtjänsten kommer att behövas samt att det blir fler närstående. Följden blir att marknaden ser ljus 

ut. I Sverige och Norden har det tekniska samhället kommit långt och fortsätter att utvecklas i snabb 

takt. Sannolikheten för teknologiska hinder för Seniorporten är liten. Det finns även tydliga 

indikationer på att mottaglighet för teknologi har ökat mycket hos de äldre på senaste tid. I takt med 

att dagens medelålders och yngre befolkning blir äldre, kommer tekniken att vara en självklarhet i 

deras kommande äldreomsorg. Oavsett det ekonomiska läget finns behov av äldreomsorg. Hänsyn bör 

dock tas till aktuell ekonomiska situation vid lansering, för att undvika stora besparingskrav.62 

                                                 
60 (Lundkvist, 2015) 

61 (Odlind, 2016) 

62 (Phoniro, 2015) 
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5.2 Företaget 

5.2.1 SWOT- Analys 
Nedan sammanfattas SWOT-analysen, metoden beskrivs i rubrik 2.3.1. För fullständig analys se 

bilaga 3. Några av uppgifterna är hämtade från PEST-analysen, rubrik 5.1.1. 

Möjligheter: Både svensk och nordisk politik satsar på äldreomsorgen, äldre ska ha möjlighet att 

påverka och delta i sin egen vård, samtidigt som kvaliteten på omsorgen ska förbättras. Med 

Seniorporten finns möjlighet att förbättra personalens arbetsmiljö genom att frigöra mer tid, minska 

stressen samt öka kvaliteten. Därtill kommer kostnader för icke värdeskapande arbetstid och 

bilkörning minska, i takt med att antalet korta tillsynsbesök sjunker. Funktionerna i 

brukarapplikationen kommer medföra att brukaren blir mer delaktig samt får möjlighet att bo hemma 

längre. Därtill kommer de anhöriga att få bättre insyn i sina närståendes vård, vilket leder till mer 

delaktighet samt mindre stress och oro. Genom Seniorporten finns även möjlighet för Phoniro att 

expandera, genom att ta större marknadsandelar i Sverige och utomlands.63 

Hot: Ett hot mot Phoniro och Seniorporten är den konkurrens som råder bland befintliga och 

nyetablerade företag inom EES-området. Att använda teknik inom äldrevård är ett relativt nytt 

koncept, det krävs specialanpassning för de olika användarkategorierna. Om det visar sig att 

marknaden inte är redo för denna sorts lösning eller om resurser för teknikhantering och uppstart 

saknas innebär det problem för Seniorporten. Därtill om landet hamnar i lågkonjunktur eller om 

arbetslösheten ökar betydande, kan det innebära att färre resurser tilldelas äldreomsorgen.63  

Styrkor: Phoniro är ett kapitalstarkt, väletablerat företag med gott rykte och goda relationer med sina 

kunder. Många av Sveriges kommuner använder Phoniros koncept. Det nära samarbetet med kunderna 

möjliggör anpassning efter marknadens krav och önskemål. Phoniro har bred kompetens och låg 

personalomsättningen, vilket tyder på bra arbetsklimat. Företaget bedriver många olika 

verksamhetsgrenar parallellt vilket minskar sårbarheten. Den kommunala marknaden erbjuder 

trygghet med långa avtal och relationer, med kommunerna är samtidigt politiskt styrda vilket kan 

skapa rädsla för djärva beslut.63 

Svagheter: Phoniros marginaler vid affärer varierar, vinsten är därför beroende av produktmixen på 

sålda varor. Det smala kundsegmentet, kommuner, kan göra dem sårbara då de förlitar sig till en enda 

kundgrupp. Även om denna kundgrupp är väldigt stor kan det vara svårt att få nya eller tillbaka gamla 

kunder, då avtalen inom branschen varar en längre tid. Ett annat problem för företaget och branschen 

i stort, är att det tar lång tid att avsluta en affär. Då Seniorporten är ett nytt och relativt obeprövat 

koncept finns risk att konkurrenter hinner utveckla liknande koncept innan affär kommer till stånd.63  

5.2.2 Tillväxtstrategier 
Nedan ges en sammanfattning av tillväxtstrategier, rubrik 2.3.3. Se hela analysen i bilaga 5. 

Phoniro är ett företag under ständig utveckling och ett av de största inom branschen. För konceptet 

Seniorporten tillämpas olika tillväxtstrategier, diversifiering för anhörigapplikationen och 

produktutveckling för brukar- och vårdarapplikationerna. Då anhörigapplikationen är en ny produkt 

som är utvecklad för en ny marknad saknas viss kompetens. Tilläggstjänsterna och 

anhörigapplikationen är det som särskiljer Phoniro från konkurrenterna, vad gäller brukar- och 

vårdarapplikationerna är videosamtal något som redan finns. För att Seniorporten ska bli slagkraftiga 

på marknaden krävs utveckling och nyheter som uppfyller användarnas krav och önskemål.  

                                                 
63 (Phoniro, 2015) 



 

19 

 

5.2.3 Business Model Canvas 
Modellen beskrivs i rubrik 2.3.6. Nedan återfinns endast en sammanfattning, hela analysen finns i 

bilaga 3. Detta är en metod som tillämpas genom hela projektet och som anpassas efter 

förutsättningarna.  

Seniorporten riktar sig i nuläget till två kundsegment: privatpersoner vilka köper anhörigapplikationen 

samt kommunerna som köper licenser till brukar- och vårdarapplikationerna. Kundrelationerna till 

segmenten skiljer sig åt. Med privatpersonerna hålls en mer ytlig relation, då det rör sig om 

engångsköp. Kundgruppen nås genom App Store och Play Butik, köp görs genom att betala en 

engångssumma eller prenumeration. Kommunerna kräver mer personlig kommunikation och ständig 

närvaro genom teknisk support. Utöver personlig kommunikation kan en relation skapas genom 

exempelvis mässor och PR. Samtliga kundsegment kommer att erbjudas förbättrad kommunikation 

och information, vilket resulterar i flertalet positiva effekter. Både anhöriga och brukare får bättre 

möjlighet att delta i vården. Kommunerna kommer att kunna minska sina totala kostnader genom att 

använda Seniorporten, dessutom kan anställda få en bättre arbetsmiljö. Resultatet blir att brukaren 

kommer att uppleva bättre kvalitet på vård och omsorg, på så sätt fås bättre livskvalitet. För att 

Seniorporten ska bli ett lyckat koncept krävs ständig forskning och utveckling samt ett nära samarbete 

med kommunerna. Gemensamt för samtliga segment är att kundundersökningar är viktiga, detta för 

att applikationerna ska ha relevant innehåll. Seniorporten kräver bland annat kompetent personal, 

samarbetspartners och kapital. Kostnader som uppstår vid framtagandet av Seniorporten är främst 

personalkostnader.  

5.2.4 Slacks modell och Hills metod 
Nedan ges en sammanfattning av Slacks modell och Hills metod. Slacks metod, rubrik 2.3.5, 

åskådliggör order winners och order qualifiers för en produkt. Hills metod, rubrik 2.3.4, preciserar 

företagets strategi utifrån faktorerna i Slacks modell. För fullständig analys, se bilaga 7 och 8. 

Seniorporten delas upp i två delar: anhörigapplikationen samt brukar- och vårdarapplikationerna. 

Anhörigapplikationen kommer att utvecklas för privatpersoner och de två andra till företag, dock med 

användarfokus. Produkterna skiljer sig åt nämnvärt. Order winner för anhörigapplikationen är bland 

annat pålitlighet, produkten ska leverera jämn och godtagbar kvalitet. För att bli slagkraftig på 

marknaden ska applikationen erbjuda det som marknaden efterfrågar och behöver. Användarna måste 

få tillgång till produkten på ett enkelt sätt. Order winner för brukar- och vårdarapplikationerna är 

främst hög kvalitet och pålitlighet. Detta är avgörande för att syftet med Seniorporten ska uppfyllas. 

Applikationerna ska innehålla de tilläggstjänster kunderna behöver. Brukarapplikationen ska vara 

flexibel och kunna individanpassas efter den enskildes behov och vara användarvänliga. Brukar- och 

vårdarapplikationerna ska ingå i hemtjänstens arbete, därför krävs service och support, det är ytterst 

viktigt att arbetet kan fortlöpa på ett smidigt sätt.  

Det måste finnas en marknadsstrategi för att hitta de lönsamma kunderna. Hög grad av innovation och 

kundkännedom krävs för att utveckla användarvänliga applikationer. Kundundersökningar och 

användartester ska tillämpas för att säkra design och innehåll. För att upprätthålla leveranssäkerhet är 

kontrollsystem och underhåll avgörande. På grund av den känsliga information som finns tillgänglig 

i applikationerna måste krav från kunder och myndigheter uppfyllas vad gäller säkerhet och sekretess. 

Ett mål för samtliga applikationer är att de ska ge return on investment, därtill är priset något som 

hänsyn bör tas till, det är dock inte en helt avgörande faktor för köp. 

5.2.5 Slutsats företaget 
Efter projektgruppens analys av företaget kan slutsatsen dras att det finns goda möjligheter för Phoniro 

att utveckla en produkt likt Seniorporten. Företaget har de resurser och kompetens som krävs för att 
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erbjuda det som marknaden vill ha. Därtill kan Phoniro ha ett övertag på grund av sin redan etablerade 

kundkrets och sortimentsbredd. Dessutom har de befintliga produkter som ger en stabil grund i 

företaget och som kan erbjudas kunderna, under tiden utveckling av Seniorporten sker.  

5.3 Konkurrenter 
I nedan text presenteras huvudkonkurrenter till Phoniro och Seniorporten. Bilaga 10 innehåller 

information om de konkurrenter som projektgruppen anser vara betydande men som inte är 

huvudkonkurrenter.  Samtliga bilder är tagna från respektive företags hemsida.  

5.3.1 Huvudkonkurrenter för Phoniro och Seniorporten 
För en total analys av de respektive företagen se bilaga 9.  

Tunstall är Phoniros absoluta huvudkonkurrent, både vad gäller det totala koncept och Seniorporten, 

då helhetsprodukten de två företagen erbjuder är väldigt lika. Tunstall har funnits på marknaden 

betydligt längre än Phoniro och har stor kompetens inom området. De har en väletablerad kundkrets 

både utanför och inom Sveriges gränser. Tunstalls Telehealth liknar till stor del vad som är tänkt att 

finnas i Phoniros Seniorporten i framtiden när denna är sammankopplad med HealthKit och 

Hälsodagboken. Därför är det av stort intresse att vidareutveckla Seniorporten till att erbjuda 

någonting extra som ytterligare kan förbättra kvaliteten på vården, viket är det projektgruppen 

fokuserar på. Ett exempel på detta är anhörigapplikationen som Tunstall saknar samt treenigheten 

genom att förbättra informations- och kommunikationsmöjligheterna. Dessutom outsourcar Tunstall 

en del av sina tjänster vilket Phoniro inte gör i samma utsträckning.64 Det är av betydande intresse för 

Phoniro att övervaka Tunstalls verksamhet för att uppmärksamma förändringar och innovationer som 

görs. 

Inrapportering via fast telefoni som IntraPhone erbjuder, skiljer sig väsentligt från Phoniros 

produkter och är därför inget hot. Den närståendetjänst som IntraPhone har idag verkar relativt svår 

och ineffektiv, den är således heller inget större hot mot Seniorporten. IntraPhone haren applikation 

undre utveckling som heter iAVA. Den innehåller bland annat tid- och insatsuppföljning samt 

dagordning, men saknade 2014 många av de tjänster som ska utvecklas för Seniorporten. Hur 

applikationen ser ut idag finns det ingen information om. Dessutom saknar IntraPhone Phoniros 

mycket uppskattade Hälsodagbok samt nattillsyn, vilket kan ses som en konkurrensfördel. 

Informationsapplikationen för brukare och anhöriga som är under utveckling, verkar skilja sig mycket 

från Seniorportens koncept. Det finns till exempel ingen information om utveckling av en 

videosamtalsfunktion.65 Slutsatsen är att IntraPhone i framtiden har möjlighet att bli en stor konkurrent 

till Phoniro och Seniorporten, därför bör Phoniro bevaka deras utveckling.  

Honor är ett nystartat företag och saknar den produktbredd som Phoniro har. Dessutom finns Honors 

kombinerade tjänst och produkt endast i USA i nuläget. Därför utgör de inget större hot för Phoniro 

eller Seniorporten idag. Applikationen har mycket liknande användningssätt som konceptet 

Seniorporten. Trots att Honor inte i nuläget kan erbjuda helheten, är det mycket viktigt för Phoniro att 

bevaka företagets utveckling.66 Skulle Honor etablera sig och få genomslag i Sverige och/eller Europa 

kan de bli en stor konkurrent.  

                                                 
64 (Tunstall, Tunstall, 2015) 

65 (IntraPhone, För äldreomsorg med mera, 2015) 

66 (Honor, 2015) 
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5.3.2 Konkurrensstrategier  
Det finns olika sätt att konkurrera på marknaden, se rubrik 2.3.8. Nedan visas vad som är viktigt att 

tänka på för Phoniro vid framställning och lansering av Seniorporten.  

Phoniro och särskilt Seniorporten vänder sig mot: vårdpersonal inom hemtjänsten, brukare och 

anhöriga. Seniorporten konkurrerar genom ”differentierad fokusering”. Därför är det viktigt att 

tydliggöra vilka segment som ska väljas och vad deras respektive krav och önskemål är. För att behålla 

och skaffa nya kunder måste produkten skilja sig från konkurrenternas och skapa mer värde. Det är 

viktigt att ha en god relation med kunderna för att få feedback. Produkten anpassas sedan efter denna 

information för att kunna generera det värde kunderna eftersträvar. Kundkontakten kommer att skilja 

sig beroende på vilket segment produkten riktar sig till. Kommunerna, alltså brukar- och 

vårdarapplikationerna, kräver mer personlig kontakt än de anhöriga. Delvis på grund av de högt ställda 

kvalitetskraven och att Seniorporten ska fungera som en del i deras arbete.  

5.3.3 Slutsats konkurrenter 
Det finns ett antal konkurrenter till Phoniro och Seniorporten som idag erbjuder den tänkta 

videosamtalsfunktionen. Med andra ord är denna funktion inget unikt. De flesta konkurrenter saknar 

dock den helhet som Seniorporten ska erbjuda, i form av videosamtalfunktion kombinerat med 

utökade tilläggstjänster för informations- och kommunikationsförbättring samt kvalitetsökning. 

Däremot har Tunstall ett brett sortiment vad gäller applikationer, detta betyder att vissa hälsotester 

kan utföras av brukaren själv i hemmet. Detta är också tänkt att ingå i Seniorportens koncept i 

framtiden. Tunstall saknar däremot den kommunikationslösning och integrering mellan anhörig, 

brukare och vårdpersonal som Seniorporten kommer att ha. Det är därför viktigt att differentiera och 

utveckla denna del av produkten för att bli konkurrenskraftig och erbjuda någonting nytt. Idag finns 

ingen utvecklad produkt som liknar anhörigapplikationen i Europa. 

5.4 Slutsats nulägesanalys  
Då marknaden är i stort behov av en förändring finns goda möjligheter att lansera en produkt likt 

Seniorporten. Det finns främst två skäl till att produkten behövs: Hemtjänsten kommer inte att klara 

av framtidens utmaningar samt att miljöpåverkan måste minska för att säkra framtida generationers 

välmående. Den framtida utmaningen består i att allt större del av befolkningen blir äldre samt att de 

gamla lever längre. Detta betyder även att fler behöver arbeta inom hemtjänsten samt att antalet 

närstående blir fler. Det innebär att marknaden för Seniorporten ser ljus ut. Därtill utgör branschens 

konkurrenter, i nuläget, inget påtagligt hinder för Seniorporten. Phoniro har goda möjligheter att 

lansera en sådan produkt då de har de resurser som krävs samt att det ligger rätt i tiden. Det finns 

ingen annan som erbjuder den helhet som Seniorporten är tänkt att ha i framtiden. Det är med andra 

ord en innovativ lösning för gemensam hantering av all information och kommunikation inom 

hemtjänsten, som behövs och efterfrågas.   
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6 Utvecklingsprocessen  
Designprocessen och projektmodellen DPD har använts under hela projektet. Arbetssättet är effektivt 

för att nå projektmålet och har lett till framtagning av användarvänliga applikationer som uppfyller 

de tre segmentens behov och önskemål. 

6.1 Utgångspunkt 
Projektet inleddes med att strukturera upp ramarna genom att skapa en projektplan, se bilaga 42. 

Regelbundna Skypemöten har hållits med Fröberg under projektets gång, för mötesanteckningar, se 

bilaga 41. En nulägesanalys utfördes av projektets utgångspunkt samt segmentering, positionering och 

targeting gjordes för att tydliggöra segmenten för produkten, rubrik 9.4.1. För planering av projektet 

användes visuell planering och Gantt-schema, bilaga 13, vilka uppdaterades under processen. 

Produktutvecklingen inleddes med metoden BAD för att komma fram till olika idéer, förslag och krav. 

Denna metod användes kontinuerligt under hela projektet och idéer antecknades för vidare diskussion. 

Projektgruppen tog fram ytterligare krav, utöver Phoniros, som gällde för projektet, se bilaga 14. 

Idéerna, bilaga 15, gick i linje med den teori och bakgrundsinformation som projektgruppen fått fram. 

Teorin om Self Determination och gränssnittsdesign användes under hela projektet för att säkra ett 

lyckat resultat. En eller flera personas och scenarios skapades för varje segment, för att få en tydlig 

bild över de olika användargrupperna. Projektgruppen skapade en imageboard för att åskådliggöra 

vilken känsla produkten ska förmedla. För personas, scenarios samt imageboard, se bilaga 12.  

Benchmarking och konkurrensanalys, rubrik 5.3 samt bilaga 9 och 10, genomfördes för att undersöka 

relevansen hos idéerna. Projektgruppens idé visade sig som helhet vara unik och innovativ. En 

Mindmap, bilaga 16, skapades för att för att få en lättöverskådlig bild över vilka funktioner 

Seniorporten skulle kunna innehålla. Under produktutvecklingen togs även hänsyn till de olika 

intressenternas åsikter och behov. För att läsa om vilka intressenterna är samt hur projektgruppen valt 

att bemöta dem, se projektplanen i bilaga 41. För att lättare kunna utveckla de applikationer som 

kundsegmenten vill ha skapades en Business Model Canvas. Modellen användes under hela 

produktutvecklingen och uppdaterades vid behov, se bilaga 6 och rubrik 9.3. Den slutgiltiga versionen 

av Business Model Canvas finns att se under rubrik 9.3. 

6.2 Användarstudier fas 1 
För att undersöka relevansen hos idéerna genomfördes en enkätundersökning på internet, bilaga 17. 

Enkäten, Marknadsundersökning 1, riktade sig framförallt till anhöriga och brukare men kunde också 

besvaras av övriga. Projektgruppen ville ha svar på personers upplevelse av hemtjänst samt vilka 

funktioner som var relevanta i en framtida applikation. Resultatet av enkätundersökningen stärkte 

idéerna. De funktioner för brukarapplikationen som var mest populära var medicinpåminnelser, se 

hela dagens agenda samt meny. Motsvarande för anhörigapplikationen var möjlighet att boka 

färdtjänst, se besökshistorik samt lämna synpunkter och klagomål. Dessutom framkom att nästan 

hälften av de svarande kände oro över den vård som deras närstående får av hemtjänsten. 

6.3 Koncept och visualisering fas 1 
PAD och kreativ dialog användes kontinuerligt för att skapa skisser. För skisser 

av de mest önskade funktionerna från Marknadsundersökning 1, se bilaga 18, 

19 och 20. För att göra skisserna mer konkreta samt få verkliga modeller, 

användes skissverktyget WireframeSketcher, modelleringen återfinns i bilaga 

18, 19 och 20. Efter varje visualisering framkom nya idéer vilka analyserades 

och vidareutvecklades. Exempel på nya idéer: se brukarens allmäntillstånd, bildflöde, se schema och 

registrera färdtjänstbokning.  
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För utveckla användarvänliga applikationer som skulle accepteras av de tre segmenten behövdes en 

samarbetspartner. Phoniro fick huvudansvaret för att hitta en kommun som kunde hjälpa till med att 

hitta personer inom målgrupperna. Det visade sig dock vara svårt. Projektgruppen träffade Kristian 

Hafskjär, utvecklingsledare på Hemvårdsförvaltning i Halmstad Kommun, på Hälsoteknikcentrum. 

Hafskjär visade stort intresse för projektet och fick ta del av projektplanen. Projektgruppen författade 

en handlingsplan, bilaga 21, som beskrev hur samarbetet kunde se ut. Det första mötet ägde rum den 

16 februari 2016, det beslutades att Hafskjär skulle hitta en enhetschef som var intresserad av 

projektet. För att läsa mer om samarbetet se bilaga 22. I samråd med Hafskjär beslutades även att 

projektet skulle inriktas mot att förbättra informations- och kommunikationsmöjligheterna mellan de 

tre användarkategorierna. Detta innebar att funktioner såsom medicinpåminnelse 

istället blir en framtidsvision, då sådana funktioner begränsas med många regler och 

lagar. Det andra mötet med kommunen, där också Phoniro medverkade, hölls den 3 

mars 2016. Under mötet presenterades projektgruppens nya skisser som tagits fram 

i PowerPoint, bilaga 27. Modelleringen skedde i PowerPoint istället för 

WireframeSketcher då möjligheterna att skapa en tilltalande och enkel design ökade. 

Genom att använda PowerPoint kunde projektgruppen lättare uppfylla kraven om 

gränssnittsdesign, rubrik 4.7.  

6.4 Användarstudie fas 2 
Fler marknadsundersökningar genomfördes för att få en tydligare bild över målgruppernas behov och 

önskemål. Resultatet låg till grund för produktutvecklingen. Marknadsundersökning 2, bilaga 23, 

bestod av tre enkäter, en till varje målgrupp. Enkäterna delades i relevanta och noga utvalda 

Facebookgrupper. De svarande fick bland annat rangordna flertalet tänkbara funktioner till 

applikationerna. Gensvaret varierade, enkäten riktad till vårdpersonal fick mest respons, 57 svarade, 

medan enkäten till brukarna fick lägst, 8 svar. Många av projektgruppens idéer stärktes, funktionerna 

bilder, inköpslista och brukarens kalender fick mycket positiv respons. Att spela spel samt föra 

videosamtal mellan anhöriga och personal valdes bort av många svaranden. Dessutom tipsade de 

medverkande om andra problem som kan underlättas genom en applikation, exempelvis att se 

avvikande händelser, förbättra kommunikationen med externa vårdorganisationer och bistånd samt en 

funktion som tillåter personalen att informera alla anhöriga samtidigt.  

Brukarenkäten användes som underlag för personliga intervjuer 

med målgruppen, Marknadsundersökning 3, bilaga 24. Totalt 18 

brukare intervjuades angående deras upplevelser av hemtjänst. 

Projektgruppen fick både positiv och negativ respons på 

funktionerna, några var skeptiska till bland annat elektronisk 

inköpslista och menade att det fungerade lika bra med papper och 

penna. Överlag var de positiva till konceptet Seniorporten. Intervjuerna gav projektgruppen många 

nya idéer såsom videomeddelande och förseningsnotiser, se mer om detta i bilaga 24. 

Marknadsundersökning 4, bilaga 25, innebar att intervjua åtta anhöriga. Dialoger fördes angående 

positiva och negativa erfarenheter av hemtjänst. Många hade liknande upplevelser och åsikter, bland 

annat ansåg de flesta att funktionen ”spela spel” var irrelevant. Dessutom var de anhöriga intresserade 

av att se brukarens allmäntillstånd på ett annat sätt än projektgruppen först trott. De menade att det 

skulle vara bättre att se detta vid avvikande mående. Därtill undrade en av de som intervjuades om 

funktionen verkligen skulle få henne att känna mindre oro samt att den personliga uppfattningen om 

mående är objektiv och därför kan misstolkas. Projektgruppen fick en djupare förståelse för samtliga 

idéer till brukare- och anhörigapplikationerna.  
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För att kartlägga vårdpersonalens uppfattning om hemtjänst genomfördes en workshop tillsammans 

med sju personer, varav sex undersköterskor och en enhetschef, Marknadsundersökning 5 bilaga 26. 

Resultatet gav projektgruppen många bra idéer och infallsvinklar, såsom möjlighet att avboka 

hemtjänstbesök. Funktionerna att skicka meddelanden till anhöriga och skapa digitala inköpslistor 

mottogs mycket positivt. Däremot var gruppen skeptisk till att lämna information om brukarens 

allmäntillstånd varje dag, istället ville de informera vid avvikande hälsotillstånd. Detta stämde bra 

överens med flera av de anhörigas önskemål. Gruppen var mycket positiv till projektet men såg 

sekretessen som det största hindret. Många uttryckte behovet av att förbättra kommunikationen och 

informationen samt välkomnade en förändring. 

6.5 Utvärdering och konceptval 
Ett Excelldokument, bilaga 28, sammanställdes utifrån 

resultaten från samtliga marknadsundersökningar, teorin 

och diskussioner med Hafskjär. Detta gav en tydlig bild 

över vilka idéer som skulle utvecklas nu, i framtiden samt 

skulle väljas bort. I dokumentet finns en kort förklaring 

för varje enskild funktion. Efter första urvalet 

genomfördes ännu en gallring, i rapporten benämnt som Andra urvalet, bilaga 28. Efter andra urvalet 

återstod 20 funktioner som projektgruppen utvecklade. Applikationerna kom att innehålla bland annat 

bildflöde, allmänguide, vårdplan och färdtjänstbokning. Antalet funktioner begränsades för att följa 

kraven om användarvänlighet. För många funktioner kan skapa förvirring, vilket troligen leder till att 

applikationerna inte kommer att användas. 

För val av design på brukarapplikationens framsida utfördes en utvärderingsmatris, 

bilaga 29. Den 1 mars 2016 höll projektgruppen ett möte med brukare för att göra ett 

slutgiltigt val av design. Åsikterna var enhälliga och en framsida med tillhörande ikoner 

valdes, se bilaga 29. Designen låg till grund för utformningen av övriga framsidor, 

funktioner och applikationer.  

6.6 Visualisering, justering och genomförande 
Efter samtliga marknadsundersökningar, sammanställningar och urval, vidareutvecklades 

PowerPointskisserna, bilaga 27. För varje funktion skissades två till tre designförslag, vilka ställdes 

mot varandra i urvalsmatriser. Skisserna med högst poäng låg till grund för prototyptillverkningen, se 

de olika designförslagen i bilaga 32. Som underlag till vissa funktioner, exempelvis kalendern, 

hämtades inspiration från redan befintliga lösningar. Samma färgsättning användes för samtliga 

applikationer för att få ett enhetligt intryck. För att applikationerna ska 

hålla den höga kvalitet som krävs genomförde projektgruppen en FMEA-

analys, rubrik 7.4.2. I produktutvecklingen tog projektgruppen hänsyn till 

de rekommenderade åtgärder, som de var ansvariga för. 

6.7 Produktion av prototyp 
Kärrman, studerande dataingenjör, ansvarade för att bygga applikationerna. På grund av Kärrmans 

tidsbegränsning beslutades i samråd med projektbeställaren, Fröberg, att endast en applikation skulle 

programmeras, valet blev anhörigapplikationen, då inget liknande finns på marknaden. För att 

programmera applikationerna användes Xamarin, C# och IceLink samt WebRTC, vilket innebär att 

ljud, video och data kan skickas mellan olika webbläsare utan att använda plugin-program. De 

funktioner som Kärrman programmerade var hårdkodade, i nuläget finns inte tillåtelse att 

sammankoppla applikationerna med kommuners, landstings och Phoniros databaser. Den applikation 

som byggdes är en prototyp, bilaga 36. För att läsa mer om programmeringen vänligen se bilaga 33. 
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Projektgruppen ville skapa prototyper för alla tre applikationer. 

En konsultfirma, Ding, rådde projektgruppen att använda 

programmet InvisionApp. På företagets hemsida finns ett gratis 

onlineverktyg för att skapa prototyper. Endast utvalda funktioner 

är tillgängliga för gratiskontot, dessa ansågs vara tillräckliga för 

att utveckla prototyperna. Genom InvisionApp kunde 

projektgruppen själva bygga prototyperna till applikationerna. 

För resultat, se rubrik 7.  

6.8 Utvärdering 
2016-05-09 utförde projektgruppen användartester med en brukare, anhörig 

och undersköterska. Testet ägde rum hemma hos Matilda Isaksson. De tre 

utvalda användarna, som tidigare deltagit i marknadsundersökningarna, fick 

navigera i applikationerna utan instruktioner från projektgruppen. Den 

anhöriga och undersköterskan förstod direkt syftet med de olika funktionerna 

och vad de skulle göra. Brukaren behövde lite tid och övertygelse om att det 

var säkert att använda applikationen. När brukarens rädsla försvann skedde 

navigeringen utan större problem. Deltagarna i användartestet fick medverka i 

den produktfilm som projektgruppen spelade in, tillgång till filmen fås vid 

förfrågan. Samtliga deltagare tyckte att applikationerna var enkla och 

lättförståeliga samt hade lugnande design. De kunde tydligt se nyttan med att använda produkten, 

vilket projektgruppen ansåg vara mycket positivt.  
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7 Seniorporten 
Nedan ses applikationernas uppbyggnad och design. Nyttan med de olika applikationerna beskrivs 

under rubrik 9.4.2. Resultatet bygger på väl grundade beslut erhållna från marknadsundersökningar, 

teorier, bakgrundsinformation och samarbetspartners kompetens. 

De tre applikationerna samverkar och integrerar med varandra för att hela tiden hålla alla parter 

uppdaterade om förändringar som sker, exempelvis visas samma inköpslista och kalender (brukarens). 

De som har tillgång till funktionerna kan redigera och uppdatera dessa. Det är viktigt att betona att 

anhörig- och vårdarapplikationerna fungerar utmärkt även utan brukarapplikationen samt brukar- och 

vårdarapplikationerna på samma sätt fungerar utan anhörigapplikationen. 

7.1 Brukarapplikationen  
Nedan finns en bild över hur flödet i brukarapplikationen ser ut. För att se större bilder och 

förklaringar för varje funktion, se bilaga 35 

Brukarapplikationen innehåller utvalda funktioner som projektgruppen utvecklat utifrån teori, rubrik 

4 och resultat från marknadsundersökningar, bilaga 17 och 23-26. Applikationen innehåller följande 

funktioner: besök, kalender, kontakter, vårdplan, bilder, videosamtal, meddelande, färdtjänst, inköp, 

allmänguide, recept och mediciner. Brukarapplikationen är i nuläget en prototyp, vilket innebär att 

funktionerna saknar sammankoppling med databaser. Det är ändå möjligt att klicka runt i de olika 

funktionerna för att förstå uppbyggnaden och strukturen.  
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7.2 Anhörigapplikationen 
Nedan finns en bild över hur flödet i anhörigapplikationen ser ut. För att se större bilder och 

förklaringar för varje funktion, se bilaga 36. 

De funktioner som anhörigapplikationen innehåller har projektgruppen arbetar fram utifrån teori, 

rubrik 4, och resultat från marknadsundersökningar, bilaga 17 och 23-26. De funktioner som finns i 

applikationen är följande: besök, kalender, kontakter, vårdplan, bilder, videosamtal, meddelande, 

färdtjänst, inköp, allmänguide, recept och mediciner. Anhörigapplikationen är i nuläget en prototyp, 

vilket innebär att funktionerna saknar sammankoppling med databaser. Det är ändå möjligt att klicka 

runt i de olika funktionerna för att förstå uppbyggnaden och strukturen. Den prototyp som 

dataingenjören tagit fram ser exakt likadan ut men möjliggör även att det går att skriva meddelanden 

i funktionen samt att det går att bläddra i kalendern. Läs mer om detta i bilaga 36. 
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7.3 Vårdpersonalapplikationen 
Nedan finns en bild över hur flödet i vårdarapplikationen ser ut. För att se större bilder och 

förklaringar för varje funktion, se bilaga 37 

De funktioner som finns i vårdarapplikationen är: kommande besök, kalender, kontakter, vårdplan, 

videosamtal, meddelanden, bilder, information om brukaren, mediciner, inköp och färdtjänst. 

Utformningen och designen av samtliga funktioner följer reglerna om gränssnitt, rubrik 4 samt 

resultatet från marknadsundersökningarna, bilaga 17 och 23-26. Vårdarapplikationen är i nuläget en 

prototyp, vilket innebär att funktionerna saknar sammankoppling med databaser. Det är ändå möjligt 

att klicka runt i de olika funktionerna för att förstå uppbyggnaden och strukturen. 
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7.4 Kvalitetssäkring 
För att säkra att produkten håller den önskade kvaliteten och att kunderna är nöjda, måste den 

emellanåt felsökas, vilket betyder att Phoniro ska testa samtliga funktioner i applikationerna. 

Undersökningarna ska göras av individer som inte har något personligt ekonomiskt intresse i 

produkten, detta för att få en objektiv utvärdering. Kvalitetssäkringsarbete utförs genom att: 

 Objektivt utvärdera produktens funktioner och användbarhet 

 Identifiera och dokumentera avvikelser från vad som eftersträvas 

 Säkerställa att avvikelserna hanteras67 

Detta görs för varje applikation genom att testa en version av varje. Genom att Phoniro använder en 

så kallad testinloggning för varje applikation resulterar det i att endast tre tester behöver göras under 

varje testperiod. Testinloggningen fungerar precis som användarnas vilket betyder att om denna 

fungerar bör samtliga applikationer fungera. 

Under projektet har projektgruppen aktivt arbetat med kvalitetssäkring av produkten. Då Phoniro 

övertar och arbetar vidare med produktutvecklingen är det otroligt viktigt att fortsätta göra detta, för 

att få nöjda kunder och på så vis kunna tjäna pengar. Även efter lansering är det lika viktigt att arbeta 

med kvalitetssäkring genom att noga lyssna till användarnas åsikter och önskemål. Genom att erbjuda 

support för de tre applikationerna fås tydliga indikationer på vad som eventuellt behöver åtgärdas rent 

tekniskt. Även diskussioner angående relevanta funktioner och användbarhet bör föras regelbundet. 

7.4.1 Informationssäkerhet 
Lösningen måste hålla en hög grad av informationssäkerhet, för att skydda applikationerna mot virus 

och intrång finns följande grundprinciper: 

 Sekretess och integritet, förhindra att någon obehörig tar del av informationen 

 Tillgänglighet, förhindra att information felaktigt undanhålls 

 Spårbarhet, aktivitet i systemet ska kunna härledas till en användare 

 Oavvislighet, det ska inte gå att förneka att data skickats eller mottagits68 

Sekretess och integritet skyddas genom att applikationerna är lösenordskyddade. På så vis hindras 

obehöriga från att ta del av informationen som finns lagrad. Tillgänglighet för Seniorporten innebär 

att information inte felaktigt får undanhållas individer. Punkten Sekretess och integritet innebär dock 

att information får undanhållas parter om inte brukaren gett medgivande att de får se informationen. 

Användarna måste själva kontrollera att applikationerna fungerar som de ska samt att behörig 

information är tillgänglig. Applikationerna är lätt spårbara då de är lösenordskyddade och begränsade 

till en unik brukare, detta medför även att oavvislighet inte är möjlig. Därtill installeras virusprogram, 

exempelvis Norton Security, i hårdvarorna för att förhindra externa intrång.  

Då informationssäkerheten till hög grad måste beaktas, bör Phoniro ytterligare studera standarder som 

berör detta område, vid fortsatt utveckling av Seniorporten. ISO 27000-serien kan bli aktuell, därför 

bör denna gås igenom noga.69 

                                                 
67 (Addalot, 2016) 

68 (Wikipedia, Wikipedia, 2016) 

69 (Institute, 2016) 



 

30 

 

7.4.2 FMEA 
Projektgruppen har sammanställt en gemensam FMEA-analys för applikationernas funktioner. För 

hela analysen, se bilaga 30. Många av de funktioner som fått högt risktal kräver åtgärder från Phoniro 

och kommunerna vid senare tillfälle. Projektgruppen har åtgärdat riskerna i de funktioner de varit 

ansvariga för. Det totala riskvärdet har därmed sjunkit. 

7.4.3 Sekretess - Patientdatalagen 
Hur uppgifter lagras och hanteras inom sjukvården styrs bland annat av Patientdatalagen (PDL 

2008:355). Lagen innebär att vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård har möjlighet att 

elektroniskt ta del av varandras patientuppgifter, en så kallad Sammanhållen journal. Genom att få en 

samlad bild av patientens vårdbehov kan vårdgivare i sin tur erbjuda bästa möjliga vård. Syftet med 

lagen är att skydda patientens eller brukarens integritet samt att öka patientsäkerheten. Vårdgivare har 

bara rätt att läsa en patientjournal om det krävs för att arbetet ska kunna utföras. Varje gång journalen 

studeras ska detta loggas och sparas. Patientdatalagen ger patienten vissa rättigheter, bland annat har 

patienten, i de flesta fall, rätt att läsa sin journal och att få kopior på denna. Enligt lagen har patienten 

också rätt att exempelvis få en kort anteckning om något är avvikande. I och med patientdatalagen 

blev det möjligt för vårdgivarna att ge patienten tillgång till sina uppgifter elektroniskt. Viktigt att 

poängtera är dock att vårdgivarna inte har någon skyldighet att göra detta. Vårdgivaren ska bedöma 

vilka uppgifter som är lämpliga att lämna ut samt vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.70 

7.5 Immaterialrätt 
Nedan följer en sammanfattad text rörande immaterialrättsliga skydd. En djupare förklaring kan 

läsas i bilaga 38. 

Det kan bli svårt att få varumärkesskydd på ordet Seniorporten ifall loggan inte utvecklas. Vid sökning 

i Svensk Varumärkesdatabas hittades ett registrerat varumärke ”Seniorportalen”. Därtill existerar 

Norges seniorråd, ”Seniorporten”, men verkar dock inte vara varumärkesskyddat. Förmodligen krävs 

det att Phoniros Seniorporten kopplas samman med någon slags form eller symbol som särskiljer detta 

från befintliga märken, om märket ska skyddas. Upphovsrätt fås automatiskt på datorprogrammet 

bakom Seniorporten, alltså på programkoden och programinstruktionerna som finns lagrade där71. Det 

finns även möjligheter att söka mönsterskydd för applikationernas utformning. Phoniro bör väga 

kostnaderna för detta mot de fördelar som kan fås. Phoniro kommer dock med största sannolikhet 

välja ett annat varumärke än Seniorporten, då detta utgjort namnet för projektet72. 

  

                                                 
70 (Datainspektionen, 2016) 

71 (Uppfinnareföreningen, 2016) 

72 (Phoniro, 2015) 
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8 Produktion 

8.1 Tillverkning 
Tillverkning och programmering av de lanseringsbara applikationerna kommer att ske av 

dataprogrammerare, anställda på Phoniro. Det krävs mycket arbete med att få alla bakomliggande 

systemstöd att samverka med varandra. För att applikationerna ska kunna fungera enligt ställda krav, 

krävs sammankoppling med flera externa system, såsom färdtjänst och hemtjänstens 

planeringssystem. I framtiden blir det även aktuellt att sammankoppla Seniorporten med exempelvis 

Apple HealthKit och hemtjänstens övriga upphandlade system. I bilaga 39 finns ytterligare 

förklaringar av vilka tillverkningskostnader som tillkommer.  

8.2 Montering och installation 
Samarbete med lämplig bredbandsleverantör krävs för installation och montering av router och 

internetuppkoppling i brukarens hem. Processen outsourcas i sin helhet, det är viktigt att anlitat företag 

är kvalitetsmedvetet samt har ett trevligt bemötande mot brukarna. Detta då processen är den första 

kontakten och uppfattningen brukarna får av konceptet Seniorporten.  

Phoniro levererar vårdarapplikationen elektroniskt till personalens befintliga arbetsmobiltelefoner, 

vilka är utrustade med virusprogram. Personal från Phoniro ska erbjuda en gemensam genomgång av 

applikationens funktioner för att underlätta implementeringen och reda ut eventuella oklarheter. 

Surfplattorna till brukarapplikationen köps in från utvalda underleverantörer, såsom Telia, och 

konfigureras av Phoniro. De utrustas med virusskydd och brukarapplikationen installeras. De 

färdigprogrammerade surfplattorna levereras till respektive kommun i rätt antal. De brukare som visat 

intresse för att använda applikationen får en varsin surfplatta av personalen. Brukarna måste få 

regelbunden och återkommande information angående hur applikationen nyttjas. Det är viktigt med 

uppföljning från personalen, anslutna anhöriga samt personal från Phoniro. Det största ansvaret för att 

brukaren förstår applikationen ligger främst på Phoniro, men även brukarens anhöriga. Ett allmänt 

informationsmöte kan hållas för de brukare som har möjlighet att ta sig till mötesplatsen, detta 

underlättar introduktionen av Seniorporten. För anhörigapplikationen erbjuds inget 

introduktionsmöte, utan information om hur applikationen används fås genom kugghjulet i övre högra 

hörnet i applikationen. Dock krävs muntlig kommunikation mellan anhörig, brukare och personal för 

att reda ut eventuella oklarheter samt stämma av att allt fungerar som det ska. Detta gäller framför allt 

under uppstart, senare kan informationen delas elektroniskt.  

  



 

32 

 

9 Affärsplan 

9.1 Affärsidé 
”Framtidens lösning för en säker och trygg äldreomsorg” 

Genom att erbjuda tre sammankopplade applikationer, en för brukare, en för dennes anhöriga samt 

en för vårdpersonal, ökar kommunikations- och informationsmöjligheterna mellan de tre parterna. 

Detta medför stora besparingar för arbetsgivare och samhället, användarna upplever bättre vård, 

säkrare omsorg och brukaren får ett värdigare liv.   

9.2 Organisation 
Detta examensprojekt är utfört av Ulrika Lejdström och Matilda Isaksson, studenter på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, i samarbete med Phoniro AB. 

9.3 Affärsmodell Canvas 
Nedan finns en utvecklad, nyare och anpassad version av Business Model Canvas. Uppdelning i front-

end, back-end och finansiellt har gjorts för att skapa tydlighet. Den svarta texten i modellen berör 

samtliga segment, den blå kommunerna, grå anhöriga samt orange samhället. Under nedan rubriker 

förklaras endast de nytillkomna punkterna från föregående canvas. För den tidigare, se bilaga 6. 

9.3.1 Front-end 
Samhället drar stor nytta 

av konceptet 

Seniorporten. Detta 

genom besparingar på 

bland annat lägre 

ohälsotal. Kommunerna 

och vårdpersonalen kan 

minska dubbelarbetet och 

annat arbete som inte är 

värdeskapande. Även 

riskerna för vanvård och 

missförstånd minskar 

efter implementeringen 

av produkten. Redan från 

start ger produkten en 

helhetssyn, vilken ökar 

ännu mer i framtiden då 

fler funktioner tillkommer. Med ”utbildningar” under Customer relationship menar projektgruppen 

ännu ett sätt att stärka banden till kommunerna, då de erbjuds en djupare förståelse för produkten. 

Support krävs för att kunna ha långvariga relationer till segmenten. När kunderna finner motivation 

till att använda produkterna, genom att de innehåller relevanta funktioner, kommer banden att stärkas 

ytterligare. Vid användande av ett CRM-system fås ännu närmare kundkontakt.  
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9.3.2 Back-end 
Projektet har fått betydligt fler samarbetspartners. InvisionApp, 

Xamarin och C# användes för att bygga prototyperna. Halmstad 

kommun, Hälsoteknikcentrum och Högskolan i Halmstad har 

använts för att komma i kontakt med rätt kundsegment samt få 

mer kunskap. Projektgruppen har varit i kontakt med individer 

inom de tre användarsegmenten för att ta reda på deras wants 

och needs.  

Projektets huvudaktiviteter är främst produktutveckling och 

prototyptillverkning. För att applikationerna ska kunna utformas 

på rätt sätt är kvalitetssäkring, marknadsundersökningar och 

användarfokus viktigt. Det är även viktigt att erbjuda support, ha 

rätt marknadsföring samt aktivt arbeta med kundvård. Att ha rätt 

samarbetspartners är mycket viktigt, framförallt i framtiden då 

Phoniros och externa företags system behöver sammankopplas 

för att kunna erbjuda kundernas önskemål. För att tillhandahålla 

Seniorporten är det viktigt att ha rätt teknik vad gäller 

surfplattor, program och internetuppkoppling. Ett välfungerande säkerhetssystem är viktigt för att 

kunna leverera en säker och fungerande produkt, då applikationerna innehåller privat, sekretessbelagd 

och känslig information. Phoniros kända varumärke kommer att underlätta produktlanseringen.  

9.3.3 Finansiellt 

Produktutveckling är en dyr process som tar lång tid. Kostnader består delvis av utveckling och 

tillverkning samt teknik såsom surfplattor och internet. När produkten är klar tillkommer kostnader 

till Google och Apple för att kunna sälja anhörigapplikationen genom dessa kanaler. På så sätt kan 

både användare av Apple och Android nås. De anhöriga betalar en månadsavgift på 20 kronor, 

kommunen köper in licenser per brukare och vårdpersonal. Den enskilde brukaren kommer inte att 

belastas med några kostnader då även den tekniska utrustningen medföljer licensen. Kostnader för 

implementering, affärspaketering och marknadsföring tillkommer Phoniro. För att se en förtydning 

av kostnader, se rubrik 9.6 och bilaga 39. 

9.4 Marknadsplan  
Under följande rubriker ges en sammanfattning av marknadsplanen för Seniorporten. Information om 

marknaden finns under rubrik, 2.4. För att läsa hela marknadsanalysen, se bilaga 11. 

9.4.1 Segmentering, targeting, positionering och differentiering 
Seniorporten består av tre applikationer: en för vårdpersonal inom hemtjänst, en för brukare och en 

för dennes närstående. Samtliga tre segment finns inom branschen hälsa- och sjukvård, segmentering 

sker i flera steg för att tillslut välja personer som berörs av hemtjänst. Då vårdarapplikationen ska 

tilltala och användas av alla i kategorin vårdpersonal är det svårt att segmentera gruppen på djupet. 
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Segmentet består övervägande av kvinnor, med olika befattningar och i varierande åldrar, med olika 

ursprung och förkunskaper. Personerna kan dessutom vara mer eller mindre öppna för ny teknik. 

Segmentet anhöriga består både av män och kvinnor, oftast mellan 45 och 70 år, med olika yrken och 

kunskap om teknik. De personer som kommer att tilltalas mest av Seniorporten är de som vill hjälpa 

sina äldre med hemtjänst samt har tidigare erfarenhet av teknik. Ett väldigt kort geografiskt avståndet 

mellan den närstående och brukaren kan göra att behovet av anhörigapplikationen minskar. Brukare 

segmenteras efter ålder, sjukdomsbild, civilstånd och språkkunskaper. Störst behov av Seniorporten 

finns hos brukare som lever ensamma, detta då vissa delar av konceptet kan bli irrelevanta om 

användaren är samboende. Fokus bör ligga på brukare i spannet ”relativt till mycket öppna för teknik”. 

Segmenteringen efter brukares sjukdomsbild görs då applikationen i framtiden ska vara möjlig att 

individanpassa. Seniorporten kommer i första hand att lanseras på svenska vilket kräver att samtliga 

valda segment måste behärska språket. Hundratusentals arbetar inom hemtjänst och cirka 160 000 

personer har hemtjänst idag73. Detta innebär att segmentet brukare är mätbart och finns tillgängligt, 

kommunerna, som köper in vårdar- och brukarapplikationerna, har köpkraft samt är öppna för 

konceptet. Storleken på segmentet anhöriga är beroende av antalet i målgruppen brukare. Samtliga tre 

segment är växande, då Sveriges och övriga Europas befolkning blir allt äldre och lever längre. Vid 

en eventuell senare export av Seniorporten måste hänsyn tas till kulturella skillnader 

Seniorporten stärker Phoniros position på marknaden genom att belysa de många fördelar som fås. 

Användarna och kommunerna måste förstå fördelarna för att de ska vilja köpa in och använda 

konceptet. För kommunen ska betoning ligga på kostnadsbesparing och effektivisering, för anhöriga 

är det viktigt med kvalitetssäkring och förenkling samt för brukare är fokus att förbättra livskvaliteten. 

De fördelar som ska kommuniceras till kunderna måste bland annat vara viktiga, distinkta och 

svårkopierade. Seniorporten skiljer sig från konkurrenterna på många sätt, vilka kan ge stora fördelar. 

Det främsta syftet är att minska kostnaderna för hemtjänsten och framförallt höja kvaliteten. Det som 

differentierar Seniorporten är de olika tilläggstjänsterna som projektgruppen ansvarar för. 

9.4.2 Marknadsmix 4P 
Två marknadsmixer, rubrik 2.4.2, har tagits fram, en för brukar- och vårdarapplikationerna samt en 

för anhörigapplikationen. Nedan följer en sammanfattning, läs hela analysen i bilaga 40.  

9.4.2.1 Värdeerbjudande - Brukarapplikationen 
Brukarapplikationen ökar livskvaliteten och självständigheten hos de äldre. Applikationen är enkel, 

tydlig och lättförståelig. Dessutom ges brukarna mer insikt i sin egen vård och omsorg samt kan på 

ett enklare sätt informera och kommunicera med rätt personer. Detta kommer att leda till färre misstag 

och missförstånd, vilket leder till färre fall av vanvård. Genom applikationen får brukaren exempelvis 

större inblick i sina barn och barnbarns liv. Många brukare är ensamma och ägnar stor del av sin tid 

åt att vänta på vårdpersonal. För att kunna leva ett värdigt och fritt liv måste brukare ha insikt dagens 

agenda. De har rätt att se vem från hemtjänsten som kommer och när samt vilken omsorg denne ska 

utföra, på så sätt fås ökad delaktighet. Brukarapplikationen ska i framtiden kunna kopplas samman 

med Phoniro Cares Hälsodagbok och Apple HealthKit. Detta medför att brukarna kan utföra vissa 

lätta undersökningar själva, såsom att mäta blodtryck. De slipper då känna det obehag som stressad 

personal medför. Många brukare kräver flera korta tillsynsbesök om dagen och känner ofta stress samt 

obehag inför samt under dessa besök. Då vissa av besöken kan ersättas med videosamtal minskar den 

stressen. Dessutom frigörs mer tid hos vårdpersonalen som då kan ägna mera kvalitetstid tillsammans 

med brukaren.  

                                                 
73 (Phoniro, 2015) 
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Genom applikationen uppnår brukaren följande positiva effekter: 

9.4.2.2 Värdeerbjudande - Vårdarapplikationen 
Vårdarapplikationen underlättar vårdpersonalens dagliga arbete. Applikationen är enkel, tydlig och 

lättförståelig. En del av erbjudandet kommer vara att Phoniro erbjuder support och ansvarar för 

implementeringen. Kvaliteten på produkten är avgörande för att accepteras som en del i det dagliga 

arbetet. Applikationen ger personalen ökad effektivitet samt förbättrade informations- och 

kommunikationsmöjligheter med brukaren och dennes anhöriga. Med Seniorporten frigörs mer tid 

som kan användas till att ge en bättre och mer kvalitativ vård. Då även rätt information når rätt 

personer samt att kommunikationsmöjligheterna ökar, minskar dubbelarbete samt ökar värdeskapande 

tid. Detta leder till minskad stress och ett bättre arbetsklimat. Genom att, i framtiden, koppla ihop 

brukar- och vårdarapplikationerna med Phoniro Cares Hälsodagbok och Apple HealthKit kan 

personalen få information angående de lättare undersökningarna som brukarna själva har utfört.  

Vårdpersonalen och kommunen uppnår följande positiva effekter: 

9.4.2.3 Värderbjudande - Anhörigapplikation 
De anhöriga får och kan ge relevant information samt lättare kommunicera med vårdpersonalen. 

Applikationen är enkel, tydlig och användarvänlig för att kunna accepteras av segmentet. 

Applikationen underlättar vardagen för anhöriga då de enkelt kan få information om sina närståendes 

hälsotillstånd och gjorda hemtjänstbesök. De slipper då oroa sig över att brukaren inte fått rätt vård 

och omsorg. Relationen kan istället fokuseras på roliga saker istället för att handla om sjukdom och 

omsorg. Dessutom kan de anhörigas eventuellt dåliga samvete minska över att de inte själva kan vara 

där och påverka, då anhörigapplikationen möjliggör kommunikation i båda riktningar. De anhöriga 

kan genom applikationen hjälpa brukaren i vardagen utan att personligen vara där, genom att 

exempelvis lämna meddelanden och synpunkter till vårdpersonalen. Genom att även erbjuda 

möjlighet för anhöriga att ringa videosamtal till brukare fås mer tid att umgås och kommunicera. I en 

allt mer hektisk vardag blir det svårt att hinna besöka sina äldre i den mån många egentligen hade 

velat. Dessutom är det många som bor långt ifrån sina föräldrar eller nära anhöriga.  

De anhöriga uppnår följande positiva effekter:  

9.4.2.4 Pris 
Priset för brukar- och vårdarapplikationerna, 2000 kr per licens, passar Phoniros övriga sortiment 

och går i linje med den, på marknaden, redan existerande produkten ”Nattillsyn” som säljs av flera 

olika aktörer med en prisnivå mellan 1000 – 2000 kronor per månad och brukare, beroende på innehåll 
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och funktionalitet74. Priset ska även följa marknadsmål samt matcha värdet användarna och 

kommunerna upplever av produkten. Med hänsyn till värdet applikationerna ger i förhållande till 

”Nattillsyn”, anser projektgruppen, priset var riktig till en början. Efterhand som marknaden 

accepterat produkten samt då den utökats med fler funktioner kan priset höjas.   

Anhörigapplikationen innebär en helt ny marknad och produkt för Phoniro. Prissättningsstrategin 

”Penetration” ska användas, vilket innebär att ett lågt pris tas ut i början, för att nå en så stor del av 

marknaden som möjligt. Priset kan senare höjas då en relativt stor marknad nåtts samt när användarna 

insett nyttan med produkten. Till en början bör anhörigapplikationen kosta 20 kronor per månad. En 

idé som Phoniro kan ta hänsyn till är att erbjuda en gratisversion av anhörigapplikationen där endast 

en del av funktionerna kan användas. På så vis kan konceptet introduceras och skapa mer intresse. 

Gratisversionen kan möjliggöra att alla anhöriga har råd att använda applikationen, därmed uppfylls 

vård på lika villkor. En möjlighet är också att marknadsföra anhörigapplikationen som ”gratis” men 

att vissa funktioner inuti är tilläggstjänster som får köpas. Detta är dock något som projektgruppen 

inte har utvecklat och därför inte tagit hänsyn till i nedan lönsamhetskalkyler. En annan möjlighet för 

att kunna erbjuda vård på lika villkor är att kommunen, i samband med införskaffandet av 

Seniorporten, även betalar för en anhörigapplikation per brukare.  

9.4.2.5 Plats 
Kommunerna bör få tillgång till brukar- och vårdarapplikationerna genom att hyra licenser av 

Phoniro. Anhörigapplikationen köps via App Store eller Play Butik samt uppdateras automatiskt när 

och om nya uppdateringar blir aktuella.  

9.4.2.6 Promotion 
Brukar- och vårdarapplikationerna ska endast säljas till kommuner, alltså gäller business to business-

marknadsföring, vilket ställer krav på personlig försäljning. Att ha en bra relation är viktigt i 

branschen. Därtill bör Phoniro använda sig av direktmarknadsföring genom sociala medier för att öka 

medvetenheten. Vid lansering av en ny produkt används sales promotion för att locka kunderna.  

Phoniro bör använda sig av en aggressiv marknadsföring då det råder låg kännedom om 

anhörigapplikationen. Kommunerna och Phoniro måste informera anhöriga om att denna finns. 

Därtill kan annonser i exempelvis dagstidningen, i de kommuner som använder brukar- och 

vårdarapplikationerna, nå rätt kundgrupp och skapa intresse för anhörigapplikationen.  

Phoniro måste arbeta med att nå positiv WOM för att öka användandet av applikationerna. Material 

som tilltalar respektive målgrupp ska tas fram. Med detta menar projektgruppen relevant 

artikelmaterial, ansvarig person för sociala medier samt annan muntlig och skriftlig reklam.  

9.4.3 Konkurrens 
Det finns ingen konkurrent, rubrik 5.3, som erbjuder liknande lösningar, vad gäller helhet och 

treenighet. Enligt Porters femkraftanalys är marknaden värd att bearbeta, läs mer om detta under 

rubrik 5.1.2. 

9.5 Genomförandeplan 
I denna text förklaras hur Phoniro bör gå tillväga för att lansera och implementera produkten.  

Innan konceptet Seniorporten kan lanseras och börja säljas i stor skala, måste Phoniro genomföra 

ytterligare fem till tio pilottester för att skaffa erfarenheter och positiva referenser. Detta kommer även 

bidra till en ökad kännedom om produkten på marknaden samt att ett positivt WOM kan spridas. 
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Dessutom måste Phoniro köpa in surfplattor som sedan kan hyras ut till kommunerna, tillsammans 

med licenserna. En samarbetspartner för bredband och router måste anlitas, dessa ska sedan sköta 

installationen så att brukarna får tillgång till internet. Phoniro måste ta fram det marknadsmaterial som 

behövs för att promota produkterna, se mer om detta i rubrik 9.4.2.6. 

För att samtliga segment ska vilja använda produkterna måste de själva finna motivation till att göra 

detta. Användandet ska ske av fri vilja enligt teorin Self determination, rubrik 4.3. Motivationen ska 

skapas genom att tydligt förklara de fördelar som kan fås vid användandet av Seniorporten. Phoniro 

och kommunerna måste vända sig till rätt personer inom segmenteten för att i förlängningen kunna 

skapa ett positivt rykte om produkterna. Det krävs en referensgrupp som kan sprida ett positivt WOM, 

på så sätt kan skeptiska personer att kunna övertygas lättare. Det är dock viktigt att betona att de 

brukare som säger nej, inte tvingas att använda produkten. De huvudargument som Phoniro kan 

använda för att sälja in produkterna dels till kommunerna men också till andra användare är: 

• Seniorporten löser de problem som uppkommer på grund av brister i kommunikation och 

information. Detta leder till mer kvalitativ vård vilket medför säkrare omsorg och tillvaro. 

• E-hemtjänst gör att kvaliteten i omsorgen ökar då användarna upplever större trygghet, 

självständighet, aktivitet och delaktighet, utan att integriteten minskar. 

• En framtid med allt fler äldre leder till personalbrist. E-hemtjänst kan medföra att personalen kan 

göra tillsyn hos fler på samma tid, detta då resorna minskas och tid frigörs. 

• Pengar sparas genom att bromsa ökningen av kostnaderna för hemtjänst, framförallt genom att 

personalen kan ägna sig åt omsorg istället för att transportera sig mellan brukarna.75 

Phoniro bör också förklara de övriga fördelarna och värdeerbjudanden som projektgruppen tagit fram, 

rubrik 9.4.2.1, 9.4.2.2 och 9.4.2.3, genom att kommuniceras dem med konkreta exempel som 

framkommit under pilottesterna. Viktigt är att poängtera för kommunen att deras totala kostnader kan 

minska. Vid implementering är det viktigt att Phoniro har en aktiv närvaro och löser de problem som 

inträffar. Löpnade support med professionellt bemötande från Phoniro bör erbjudas då applikationerna 

måste fungera felfritt samt att kundnöjdheten ökar. Även utbildningar vid införandet av Seniorporten 

är viktigt. För att läsa mer om hur tillverkning, installation och implementering bör ske se rubrik 8. 

Phoniro bör lansera produkten under en period när inga större kostnadsbesparingar äger rum inom 

kommunerna. Detta för att undvika att externa ekonomiska förhållanden påverkar beslutet att 

implementera Seniorporten. 

9.6 Lönsamhetsberäkningar 
Nedan har projektgruppen gjort lönsamhetsberäkningar för både företaget och samhället.  

9.6.1 Företaget 
Då området e-hälsa är på stark frammarsch samt Phoniro, genom Seniorporten, får möjlighet att ligga 

i framkant utvecklingsmässigt och bland konkurrenter, blir de mer konkurrenskraftiga. Om företaget 

sköter implementering och support på ett fördelaktigt sätt, kan de stärka sitt goda rykte, bli ännu 

lönsammare och göra ROI redan under år 1. Detta kräver dock att användarna vill fortsätta nyttja 

applikationerna och tydligt ser nyttan med att göra detta. Phoniro måste vara lyhörda mot användarnas 

uppfattningar och fortsätta att anpassa och utveckla Seniorporten till att motsvara användarnas krav 

och önskemål. Till vänster visas det positiva resultatet som Phoniro kan få, i bilaga 39a finns även 

djupare förklaringar i ämnet. 
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9.6.2 Samhället 
Applikationerna har utvecklats med hänsyn till hållbar utveckling samt etik och moral, rubrik 11.1 

och 11.3. I bilaga 39b finns bakomliggande beräkningar till följande påståenden. 

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, är Sveriges största yrkeskategori 

med 136 000 personer, år 2014.76 Kategorin är överrepresenterade vad gäller sjukskrivningsdagar per 

år med ett förhöjt ohälsotal på 4,3 respektive 1,8 dagar för kvinnor och män, jämfört med 

genomsnittet77. Detta innebär hisnande 1 374 405 120 kronor i extrakostnader för arbetsgivare årligen. 

Därtill kommer kostnader för bland annat extrapersonal och kompetensbortfall. Stora summor pengar 

kan sparas om ohälsotalen minskar. Om Seniorporten kan bidra till en minskning med en dag per år, 

skulle detta innebära en årlig kostnadsbesparing med 311 624 960 kronor.  

Utöver kostnadsreducering i form av färre sjukskrivningar, kan kommunerna även göra besparing vad 

gäller färre transporter och kortare insatstider eftersom kontakterna via videosamtal tar kortare tid 

samt övrigt arbete kan effektiviseras. I en rapport som gjorts av Acero, med anledning av att Västerås 

stad infört e-hemtjänst, fanns en beräkning över hur stor den årliga nettobesparingen skulle bli år 2020. 

Om nio av tio av de som får hemtjänst skulle använda den e-hemtjänst som Västerås testade, se mer i 

referensen, skulle Sverige sammanlagt kunna spara upp till 53 miljarder kronor mellan 2014 och 

2020.78 Besparingen beror främst på effektivare arbetsmetoder och minskat dubbelarbete. 

9.7 Risker 
En risk för Seniorporten, är att andra aktörer hinner lansera en liknande produkt tidigare. Vill Phoniro 

bli ledande på marknaden bör de arbeta för att snabbt lansera produkten på marknaden. I nuläget är 

branschen öppen för detta och marknaden har visat indikationer på mottaglighet, rubrik 5.1.2 och 

5.1.1. För en djupare analys av riskerna med produkten, se rubrik 7.4.2. Projektgruppen har dessutom 

genomfört en SWOT-analys, bilaga 3, för att analysera riskerna kopplat till Phoniro. Projektgruppen 

har även tagit hänsyn till de risker som Acero uppmärksammande under införandet av e-hemtjänst i 

Västerås78. 

                                                 
76 (SCB, 2016) 

77 (WordPress, 2015) 

78 (Forzati & Mattsson, 2015) 

År1 År 2 År 3

Kostnader
Utvecklingskostnader, programering osv 1 300 000 300 000 300 000 

Implementeringskostnader (ytterligare piloter mm) 500 000 40 000 40 000 

Affärspaketering, marknadsföring etc. 50 000 50 000 50 000 

Support 100 000 100 000 100 000 

Surfplattor (4046 kr/st.) 7 282 800 2 184 840 1 844 976 

Router ( 1013 kr/st.) 1 823 400 547 020 461 928 

Dataabonnemang (134 kr/st/månad) 2 894 400 3 762 720 4 495 968 

Installationskostnader (338 kr/st) 608 400 182 520 154 128 

Summa Kostnader 14 559 000 7 167 100 7 447 000 

Intäkter
Hyresintäkter brukar- och vårdarapplikationen 16 122 000 50 220 000 62 088 000 

Hyresintäkter anhörigapplikation 120 760 401 520 495 960 

Summa Intäkter 16 242 760 50 621 520 62 583 960 

Resultat 1 683 760 43 454 420 55 136 960 

Lönsamhetsberäkning



 

39 

 

10 Framtiden 

10.1 Nya funktioner 
Efter gjorda utvärderingsmatriser framkom vilka funktioner som ska utvecklas i dagsläget samt vilka 

som hör till framtiden. Samtliga funktioner som passar bättre i framtiden kan ses i bilaga 28. Nedan 

diskuteras de viktigaste. 

För att ytterligare förenkla för brukare med nedsatt motorik, syn och hörsel, ska det inom en relativt 

snar framtid gå att koppla samman brukarens surfplatta med högtalare utplacerade i hemmet. I 

applikationen ska det även finnas möjlighet att få meddelanden och information uppläst genom 

högtalarfunktionen. Möjligheten att zooma bilden med knappar ska finnas för att underlätta. Att kunna 

skicka videomeddelanden istället för textmeddelanden kan också vara enklare för personer med 

nedsatt motorik. Dessutom ska brukarna kunna spela in andra ljudfiler såsom muntlig handlingslista, 

av samma anledning. När Apple HealthKit och Hälsodagboken ansluts till Seniorporten blir de 

medicintekniska produkter, läs mer om detta i bilaga 34. Brukarapplikationen ska ge ifrån sig 

påminnelser om egenutförda hälsoundersökningar. 1177 och FASS förenklar och gör det lättåtkomligt 

att skaffa sig fakta och råd angående sjukdomar, behandlingar, symtom och mediciner. Funktionerna 

passar bättre i applikationerna när de utvecklats till medicintekniska produkter. Funktionen att 

brukaren kan få medicinpåminnelser är en populär funktion, dock något som blir relevant när 

applikationerna är medicintekniska produkter. Likaså gäller för funktionen att sjuksköterskor inom 

hemtjänsten kan redigera brukarens mediciner direkt i applikationen. 

Vårdpersonalen har uttryckt stort behov av att enklare kunna dokumentera sitt arbete. Tids- och 

insatsuppföljning görs i dagsläget via flertalet plattformar. Genom en gemensam plattform för 

dokumentation kan arbetet effektiviseras och förenklas. En framtidsvision är att Seniorporten ska 

kunna lösa detta problem. Personal önskar även att kommunikationen mellan de anställda inom 

äldreomsorgen och andra relevanta instanser blir bättre. Personalen, men även brukarna, meddelade 

problemet med att kommunikationen mellan personal och bistånd brister. Bland annat fås olika 

information från de två parterna. Om det hade funnits ett effektivare sätt att kommunicera och 

informera mellan och från dem, hade många oklarheter kunnat redas ut. En framtidsvision för 

vårdarapplikationen är att erbjuda en funktion där detta är möjligt. För att ytterligare undvika 

missförstånd och dubbelarbete ska schemaläggare och planerare i framtiden kunna ta del av brukarens 

digitala kalender. Ett sätt att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal är att de ska kunna se 

sin dagsplanering i applikationerna samt ha möjlighet att dela denna mellan varandra. Personalen tror 

att de då skulle kunna hjälpas åt mer, vilket leder till att arbetet kan effektiviseras.  

En önskan om att färdtjänsten kan lämna meddelande om förseningar i applikationen har framkommit. 

För detta krävs dock en vilja från färdtjänsten att samarbeta samt arbete med att koppla samman 

ytterligare ett externt system. För att effektivisera arbetet för personalen och förenkla vardagen för 

brukare och dennes anhöriga bör det finnas en funktion där blanketter kan hämtas elektroniskt, fyllas 

i och skickas iväg med ett knapptryck. Likaså funktionen att kunna skriva in meddelande i 

applikationen som kan visas upp för läkaren, är önskvärt. Då det är viktigt att ha en 

tvåvägskommunikation när det gäller personers hälsa, hade det varit bra om läkaren i sin tur kan lämna 

meddelande tillbaka, genom att skriva direkt i brukarens applikation. Funktionen kan vara svår att 

implementera då samarbete med läkaren krävs, men är ändå en framtidsvision.  

Målet med Seniorporten i framtiden är att allt arbete inom äldreomsorgen, såsom biståndsbeslut, 

planering och så vidare, ska kunna göras genom Seniorporten. Alltså ska personal inom 

äldreomsorgen bara behöva använda ett enda system.  
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10.2 Nya branscher 
Seniorporten är en produkt som kan effektivisera arbetet i flera branscher. Produkten kan med tiden 

användas på vårdboenden, särskilda boenden eller vid andra vårdinsatser i hemmet. Detta är 

omsorgsbranscher som är hårt belastade samt där kommunikationen ofta är bristande.  

Branscher som berör e-hälsa ligger rätt i tiden och många produkter inom ämnet utvecklas. 

Projektgruppen ser Seniorporten som ett komplement eller en delfunktion i framtidens relevanta 

produkter inom e-hälsa. I framtiden kommer en stor del av vården att digitaliseras, detta genom att 

exempelvis genomföra läkarbesök och undersökningar samt upprätta genomförandeplaner digitalt.  

10.3 Språk 
I nuläget visas innehållet i applikationerna endast på svenska, men i framtiden skulle de kunna utökas 

med fler språk. Phoniro har i dag kunder i Danmark, Norge och Holland, därför anser projektgruppen 

att applikationerna i framtiden ska kunna erbjudas på deras språk. I Sverige finns det idag fem 

minoritetsspråk: finska, romani chib, samiska, meänkieli, och jiddisch. De tre sistnämnda talas av 

mindre grupper och används inte som huvudspråk, utan personerna talar i regel mer än ett språk79. 

Däremot talas finska av ungefär 300 000 personer i Sverige, Finland är också ett land som Phoniro är 

verksamma i. Detta innebär att det på sikt kan vara en bra idé ett erbjuda Seniorporten på finska. 

Romani chib talas av omkring 20 000 romer i Sverige.79 Språket talas även av grupper i exempelvis 

Finland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland80. Projektgruppen anser att det finns substans att i 

framtiden erbjuda Seniorporten på detta språk om produkten lanseras i de tre länderna, då det totalt 

sett är en stor grupp människor som talar språket. Genom att erbjuda Seniorporten på franska, engelska 

och tyska nås stora marknader som är relativt lika Sveriges. Därtill talas flera invandrarspråk i Sverige. 

De vanligaste 2012 var: finska, serbokroatiska, arabiska samt kurdiska81. Med den senaste tidens höga 

invandringstakt från människor i länderna främst: Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea och Somalia 

påstår projektgruppen att Arabiska, Persiska och Kurdiska vuxit sig starkare. Applikationerna kan i 

framtiden även erbjudas i dessa språk. Det är svårt att i nuläget fatta ett beslut om detta utan det är 

något som bör analyseras i framtiden.   

10.4 Medicinteknisk produkt 
Seniorporten faller i nuläget inte inom ramarna för definitionen ”medicinteknisk produkt” enligt 

Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, se bilaga 34. I framtiden, då Seniorporten utvecklats 

samt innehåller exempelvis medicinpåminnelser och Hälsodagboken, måste Phoniro ta hänsyn till 

gällande regelverk. Detta innebär också att produkten ska CE-märkas innan den kan lanseras på 

marknaden. Utöver de krav som finns i lagstiftningen finns mer detaljerade produktspecifikationer i 

olika standarder. Relevanta standarder för Seniorporten i framtiden är: Standard SS-EN 62366 

”Medicintekniska produkter- Tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters 

användarvänlighet”, SS-EN ISO 14971:2012 ”Medicintekniska produkter – Tillämpning av ett system 

för riskhantering för medicintekniska produkter” samt SIS-ISO/TR 24971:2014 ”Medicintekniska 

produkter- Vägledning vid tillämpning av ISO 14971”.82 Då det i nuläget inte är relevant att CE-märka 

produkten har projektgruppen valt att inte förbjuda sig i vad de olika standarderna innebär. Om vidare 

information önskans, finns samtliga standarder att läsa på E-nav.  

                                                 
79 (folkminnen, Institutet för språk och folkminnen, 2016) 

80 (Wikipedia, Wikipedia, 2016) 

81 http://spraktidningen.se/blogg/sveriges-storsta-sprak 

82 (Läkemedelsverket, Vägen till CE-märket, 2016) 
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11 Reflektioner 
Produktutvecklingen har skett med hänsyn till hållbar utveckling, genus samt etik och moral. Nedan 

ges en förklaring på detta.  

11.1 Hållbar utveckling och arbetsmiljö 
Brundtlandsrapporten som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling, på uppdrag av 

FN 1987, lyder: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."83. Målet är alltså att 

förbättra levnadsstandarden samtidigt som kommande generationer får chansen att ha det lika bra. 

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnet och jorden samt växters och 

djurs produktionsförmåga utan att negativt inverka på naturen och människors hälsa. Hållbarheten 

gäller tre olika dimensioner: Social hållbarhet vilket bygger på långsiktigt stabilt och dynamiskt 

samhälle som uppfyller människans grundläggande behov. Ekologisk hållbarhet handlar om att 

hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet betyder 

exempelvis att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett ojämlikt samhälle eller en förstörd 

miljö.84 

Seniorporten har utformats för att kunna användas långsiktigt. Det finns stora möjligheter att 

uppdatera vid behov för att följa trender och utveckling. Långsiktigt kan även nya funktioner adderas 

för att ytterligare tillfredsställa användarnas och köparnas krav och önskemål. Genom att använda 

Seniorporten kan dubbelarbete och missförstånd minimeras. Tid och resurser kan därmed läggas på 

de aktiviteter som skapar värde, detta gäller både kort- och långsiktigt. Även stress bland 

hemtjänstpersonalen kan minska, vilket leder till en bättre arbetsmiljö, detta tror projektgruppen kan 

medföra att de förhöjda ohälsotalen på sikt minskar. Inom äldrevården är ett medvetet 

jämställdhetsarbete samt ett aktivt miljöarbete förutsättningar för en hållbar utveckling. Genom att 

använda applikationerna i den dagliga hemtjänstvården kan en stor del av onödigt bilkörande 

elimineras, på så vis främjas ett miljöfokuserat arbete. Då de äldre blir allt fler och lever längre, 

kommer detta leda till ytterligare transportsträckor för hemtjänstpersonalen om inget förändras. Ju fler 

hemtjänstbesök som kan ersättas med videosamtal och annan e-hälsa, desto större effekt på miljön. 

För att projektresultatet ska integreras optimalt i den ordinarie verksamheten samt skapa hållbara 

förändringar i det praktiska arbetet, krävs att applikationerna med lätthet kan användas. Dessutom är 

det viktigt att användarna känner motivation och tydligt ser nyttan med att göra detta. På så vis kan 

det positiva resultatet av projektet leva kvar och vidareutvecklas. 

11.2 Genus 
Under projektets gång har det framkommit att de flesta personer som har hemtjänst är kvinnor. Detta 

kan förklaras med att kvinnor har en högre medellivslängd än män. Det är i huvudsak kvinnliga 

brukare som projektgruppen har haft kontakt med vid marknadsundersökningar för 

brukarapplikationen. Även hemtjänstpersonal består till största del av kvinnliga medarbetare. Av 

uppenbara skäl har projektgruppen mestadels samtalat med kvinnliga personer från hemtjänsten. Trots 

att främst kvinnor har medverkat i marknadsundersökningarna riktade till anhöriga, tror 

projektgruppen att könsfördelningen av potentiella användare av anhörigapplikationen är jämn. Även 

om det råder kvinnodominans, måste samtliga tre applikationers utformning passa både män och 

kvinnor samt kunna användas på lika villkor. Detta har projektgruppen tagit hänsyn till vid innehåll, 

                                                 
83 (Elvingsson, 2015) 

84 (Röda Korset, 2016) 
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gränssnittsdesign samt färg och form på applikationerna. Projektgruppen har valt milda färgtoner som 

kan accepteras av flertalet användare oberoende av kön. För att tilltala en så stor del av 

användargrupperna som möjligt är det viktigt att utforma applikationerna i en könsneutral design. 

11.3  Etik och moral 
En grundläggande idé med användningen av applikationerna är självbestämmande. Användarna måste 

själva bedöma nyttan av att nyttja dessa samt besluta om de vill göra det. Ett undantag från detta är 

att de flesta kommuner har infört krav på att hemtjänstpersonalen ska registrera sina besök hos 

brukarna. Både anhörig- och vårdarapplikationerna skyddas med inloggningsuppgifter, detta anser 

dock både projektgruppen och Phoniro vara omöjligt med brukarapplikationen, då denna måste vara 

lättåtkomlig och enkel att använda. För att gamla och sjuka brukare ska komma åt och nyttja 

informationen i applikationen, måste surfplattan ständigt vara låst till applikationen. Däremot krävs 

legitimering för att komma åt känslig information, såsom journalanteckningar. Då 

brukarapplikationen innehåller personlig information är det viktigt att brukaren ger de anhöriga 

medgivande om att ta del av viss eller all information genom anhörigapplikationen. Brukaren kan 

annars uppleva att dennes integritet kränks, då känslig information delas utan dennes tillstånd. Det 

finns inom vården även lagar och regler som reglerar sekretess, rubrik 7.4.3, därför är det av största 

vikt att endast behörig personal får ta del av den enskilda brukarens uppgifter. Projektgruppen har 

även diskuterat möjligheten att begränsa vårdpersonalens åtkomst till applikationen så att denna 

endast kan öppnas under individens arbetstimmar. Detta kan bli aktuellt ifall vårdarapplikationen i 

framtiden skulle kunna användas på vårdpersonalens privata smartphone eller surfplatta.  
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12 Slutsats 

12.1 Produkt 
Genom att använda Seniorporten kan hemtjänstpersonal, brukare och dennes anhöriga förenkla 

vardagen, då kommunikations- och informationsmöjligheterna mellan de tre parterna ökar. Produkten 

har tagits emot mycket positivt av samtliga målgrupper, det är tydligt att ett stort behov av en produkt 

likt Seniorporten existerar. Applikationerna kan även effektivisera och kvalitetssäkra arbetet för 

hemtjänstpersonal, vilket är en förutsättning för det framtida välfärdssamhället. Med den allt större 

åldrande befolkningen och den höga belastningen på hemtjänsten, ligger Seniorporten helt rätt i tiden. 

Detta gör att Phoniro har goda möjligheter att lyckas med konceptet om marknaden behandlas på rätt 

sätt. Produkter inom genren e-hälsa kommer att öka avsevärt inom en snar framtid. Med tiden finns 

även möjlighet för Phoniro att utveckla funktionerna i Seniorporten ännu mer. När Sverige lyckats 

inom e-hälsa kan alla bli vinnare. Brukarna kan leva ett liv med ökad livskvalitet, samtidigt som de 

anhöriga känner mindre oro. Kommunerna och samhället kan få minskade kostnader genom färre 

ohälsodagar och ett mer effektivt sätt att arbeta. Därtill kan samhällets intäkter öka, då befolkningen 

blir friskare och mer självständig.  

Samtliga tre applikationer motsvarar de förväntningar och mål som fanns. Produkten uppfyller och 

löser alla behov och problem som projektgruppen uppmärksammade. Projektgruppen hade en önskan 

att presentera tre fungerande prototyper vid Utexpo 2016. Detta var en önskan som blev verklighet 

vilket har bidragit till det lyckade projektresultatet. Projektgruppens viktigaste samarbetspartner, 

Kristian Hafskjär på Halmstad kommun, var mycket positiv till resultatet, bilaga 22. Produkten är 

nästan färdig för testimplementering, det som behöver kompletteras är en sammankoppling till 

Phoniro Care och externa system.  

12.2 Projekt 
Att arbeta med detta projekt har varit mycket givande, roligt och utmanande. Studenterna har fått 

djupare kunskaper i produktutvecklingsprocessen och vikten av att arbeta med användarna i fokus. 

Studenterna har från dag ett haft en tydlig vision av vilket kundvärde som skulle levereras och 

presenteras på Utexpo i maj 2016. Denna vision har varit ovärderlig i stunder av motgångar och 

bidragit till att arbetet åter kunnat nå närmare målet. Projektgruppen har trots vissa hinder på vägen 

följt tidsplanen och levererat som planerat. Arbetet har varit fritt men disciplinerat för att främja 

innovation och säkra ett positivt resultat. 

Projektet växte med tiden. I början var tanken att studenterna skulle få hjälp med hela 

programmeringen samt med att hitta samarbetspartners för informationsinsamlande och tester. Detta 

visade sig dock bli projektgruppens ansvar och mycket tid fick läggas på att lösa de problem detta 

bidrog till. Trots detta har projektgruppens tydliga vision uppfyllts.  

En överlämning av projektresultatet ska ske till Phoniro som i sin tur kommer att arbeta vidare med 

konceptet och göra de ytterligare tester som behövs för att kunna lansera produkten. Beställare 

Magnus Fröberg uttalade sig positivt om resultatet: ”Otroligt bra jobbat, en mycket omfattande rapport 

som visar på stor ambition och driftighet. Det mest omfattande examensarbetet jag någonsin har sett”. 

Därtill är Fröberg mycket positiv till utformningen av applikationerna och menar att projektgruppen 

har utfört ett gediget och mycket noggrant produktutvecklingsprojekt.  
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Bilaga 1 Projektmodell                (Bilaga 1 består av 1 sida) 

Nedan ges en förklaring av den projektmodell som projektgruppen valt att arbeta efter. 

Projektgruppen har valt att arbeta enligt dynamisk produktutveckling, DPD.  Val gjordes mellan tre 

arbetssätt: Lean Product Development, Third Generation New Product Processes och DPD. De två 

första valdes bort på grund av att Third Generation New Product Processes förlitar sig på Stage-Gate 

metoden. Modellen innebär att ta en produkt från idé till lansering. I början av processen sätts 

förutbestämda mål och milstolpar upp som sedan följs. Positivt med metoden är ett välorganiserat 

tillvägagångsätt och att svaga idéer sållas ut tidigt. Projektgruppen ansåg att modellen inte var en 

optimal metod, då det från start inte fanns några klara mål och milstolpar. I Lean Product 

Development, LPD, är fokus att eliminera onödigt arbete, arbeta med parallella processer samt målet 

är relativt löst. DPD valdes framför LPD, då projektgruppen ansåg att den var mer flexibel och därför 

passade projektets vision bäst. Nackdelar med DPD kan vara att det inte finns några tydliga riktlinjer 

att förhålla sig till, utan arbetet anpassas efter olika situationer vilket kan leda till förvirring och 

samarbetssvårigheter.85  

Vid produktutveckling finns det både inre och yttre krav att ta hänsyn till. De yttre faktorerna är BUS, 

vilket innebär Business, som fokuserar på företagsekonomin, User som lägger fokus på användarna 

och Society, som tar hänsyn till samhällsvillkoren. De tre inre kraven är lösningen, solution, ska vara 

funktionell och ge tillfredställelse vid användande av produkten samt att kostnaderna, cost¸ och tiden, 

time, för utvecklingen, ska hållas nere. Det första som görs är att ta fram användar- och 

användningskrav. Fokus bör ligga på att arbeta fram olika principlösningar istället för detaljlösningar. 

Till skillnad från andra teorier menar Ottosson att projektgruppen ska arbeta kreativt och söka egna 

lösningar innan metoden benchmarking utförs. För att konkretisera produktutvecklingen kan metoden 

BAD-PAD-MAD användas för att generera fler realiserbara lösningar. För att inte hämma kreativitet 

och effektivitet bör datorer användas först när optimering ska göras. Det är viktigt med en öppen 

dialog mellan medlemmarna i gruppen för att främja kreativiteten. Under produktutvecklingen är 

användarna i fokus och produktutvecklarna ska själva se sig som användare för att nå bästa resultat.85   

Om det finns fler likvärdiga löningar bör gruppen använda någon typ av utvärderingsschema, för att 

säkerställa att rätt koncept vidareutvecklas. Om det endast finns några få koncept kan dessa utvecklas 

parallellt och på så sätt säkras projektresultatet. När ett konkret produktkoncept finns ska möjligheten 

att använda immaterialrättsliga skydd undersökas. För en effektiv produktutveckling ska gruppen 

bestå av få medlemmar, detta för att undvika att informationsströmningen tar allt för lång tid. 

Projektmedlemmarna ska ha stort eget ansvar samt vara samlokaliserad i öppna lokaler. Följden blir 

att kontaktvägaren blir korta och verksamheten optimal. Produktutvecklarna bör själva utveckla 

prototyper och modeller så långt det är möjligt för att öka kunskapen inom gruppen. Dessutom bör 

tester utföras kontinuerligt för att undvika stora korrigeringar.85 

Varje produktutvecklare ska dagligen föra dagboksanteckningar i en inbunden bok, för att ha en länk 

tillbaka om problem uppstår. Det som skrivs ska handla om hur arbetet framskrider, tankar och 

överenskommelser. För att få ett bra projektresultat är det viktigt att alla som deltar i 

utvecklingsprojektet har en gemensam vision. Det är projektledarens roll att dokumentera koncepten 

så att alla förstår. För att inte lamslås av oförutsedda händelser ska detaljplanering ske kortsiktigt. 

Andra arbetssätt som bör tillämpas enligt Ottosson är att fatta många små och få stora beslut och alltid 

lägga mycket fokus på produktens funktion samt imagevärden.85   

                                                 
85 (Ottosson, 1999) 
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Bilaga 2 Pest + MD               (Bilaga 2 består av 11 sidor) 
Politiska  
Analys av svensk politik men även europeisk för att bland annat bilda en uppfattning om den politiska 

stabiliteten och mål som kan påverka branschen.  

Äldreomsorg 
Socialdemokraterna har haft makten i Sverige sedan 2014. Partiet förespråkar att äldre ska få 

bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller 

vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. De vill ge äldre möjligheten att bo kvar i eget boende längre 

samt låta äldre själva göra valet att flytta till en annan form av boende i framtiden.86 

Socialdemokraterna tycker att välfärden i vissa fall inte fungerar, många äldre flyttas runt mellan 

boenden och kvalitetsbrister i äldreomsorgen oroar. De anser att problemen löses genom att öka 

sysselsättningen och antalet arbetande timmar. Socialdemokraternas viktigaste mål är att till år 2020 

öka antalet personer som arbetar och dessutom antalet arbetade timmar i ekonomin till den grad att 

Sverige har lägst arbetslöshet i EU. Partiet tror att detta leder till bra pensioner och tillräckliga resurser 

i välfärden.86 Kritik har riktats mot Socialdemokraternas mål med välfärden då hemtjänsten inte är 

planerad att få några extra resurser för att ta hand om nytillsatt personal. Detta gör att personalstyrkan 

inte kan utnyttjats optimalt samt att det ökar belastningen på befintlig personal.87 

Ett mål Stefan Löfven och Socialdemokraterna har är att höja kvaliteten i äldreomsorgen. De anser att 

ingen ska vara beroende av att köpa tilläggstjänster, alltså att alla ska få vård på lika villkor. Äldre ska 

ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag. Dessutom ska äldres anhöriga inte 

behöva gå ner i arbetstid för att hjälpa dem. Partiet ska lagstifta mot försäljningar till underpris och 

dessutom säger de nej till tvångs-LOV i äldreomsorgen, läs mer under rubrik ”Lagar om äldreomsorg” 

nedan. Genom att även skärpa kompetenskraven hos personalen ska kvaliteten höjas. Därtill vill de 

stoppa den pågående vinstjakten i den privatägd vård och omsorg.86 

Politisk stabilitet Sverige 
Efter valet i september 2014 rådde politisk instabilitet, de rödgröna hade inte tillräcklig majoritet att 

utesluta Sverigedemokraterna och styra på egen hand. I december 2014 meddelade 

Sverigedemokraterna att de skulle rösta för Alliansens budgetförslag vilket hade till följd att Stefan 

Löfven utlyste ett extraval. Tack vare Decemberöverenskommelsen, DÖ, kunde nyvalet stoppas. DÖ 

innebar att Sverige återigen fick politisk stabilitet då sex av de åtta partierna som är med i riksdagen 

valde att samarbeta för att utesluta Sverigedemokraterna och ge Stefan Löfven möjlighet att styra 

landet. Den 9 oktober 2015 bröt allianspartierna DÖ och Sverige är nu återigen i ett osäkert politiskt 

läge. Framtiden spås dock vara fortsatt lugn men skulle Alliansen välja att lägga fram ett gemensamt 

budgetförslag kan det leda till nyval.  

Om Alliansen skulle få makten vid ett nyval eller nästa val 2018 kan flera förändringar väntas. Dock 

anser även de flesta borgliga partierna att äldreomsorgen handlar om valmöjligheterna för de äldre. 

De förespråkar att de äldre ska ha samma valmöjlighet som de yngre har. Genom privatisering av 

äldreomsorgen har de äldre större valmöjlighet att välja ett boende som faller dem i smaken. En annan 

ståndpunkt alliansen har är att säkra kvaliteten, precis som Socialdemokraterna vill. Det som skiljer 

                                                 
86 (Socialdemokraterna Äldreomsorg, 2015) 

87 (Marmorstein, 2015) 
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partierna åt är sättet kvaliteten ska höjas på.88 89 90 Socialdemokraterna anser att möjligheten att gå 

med vinst i äldreomsorgen har gått före en bra välfärd, till skillnad från Moderaterna som anser att 

skattesänkningar och privatisering förbättrar välfärden.  

Norden 
Norden är ett av de områden i världen som det anses bäst att leva i. De faktorer som påverkat rankingen 

är bland annat ekonomi, företagande, utbildning, hälsa och politisk stabilitet. I undersökningen 

hamnar Norge på första plats, Danmark på tredjeplats, Sverige på femteplats, Finland på niondeplats 

och slutligen Island på tolfte plats. Listan toppas alltså av de nordiska länderna.91 Trots att Norden 

anses vara en väldigt bra plats att leva på finns det utmaningar för välfärden. För att lyckas hålla den 

höga levnadsstandard som anses föreligga måste förbättringar ske vad gäller effektivitet och 

kommunikation.  

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. De arbetar för 

gemensamma lösningar som ger synliga positiva effekt för alla som bor i Norden. Rådet behandlar 

flera olika fackområden såsom miljö, skola och omsorg. Medlemmar i rådet är Danmark, Finland, 

Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland. Nordiska minsterområdet arbetar ständigt med 

att förbättra välfärden. Den nordiska välfärdsmodellen har under senare år fått stor uppmärksamhet 

internationellt. Detta eftersom kombinationen av ekonomisk tillväxt och dynamik med en generös och 

skattefinansierad välfärd har visat sin styrka under den ekonomiska krisen. Dock, är som redan nämnt, 

de nordiska välfärdssystemen utsatta för press. Globalisering, finanskris, förändringar i demografi och 

teknologi samt nya värderingar i befolkningen utmanar ländernas möjligheter att upprätthålla och 

vidareutveckla välfärdssamhällen och välfärdstjänster. Ministerrådet arbetar i nuläget med att ta fram 

handlingsplaner för en hållbar nordisk välfärd som ska klara framtidens utmaningar. Målet med 

projektet är att utbildning i Norden ska leda till arbete, att tillgången på hälso- och omsorgskompetens 

ska matcha behoven samt att kvaliteten i hälso- och sjukvården är god.92  

Lagar om äldreomsorg 
Hemtjänsten styrs främst av Socialtjänstlagen SFS 2001:453 (SoL), Lagen om Valfrihetssystem SFS 

2008:962 (LOV) samt Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1997:142 (HSL). Hemtjänst är enligt SoL en 

biståndsbedömd insats som ges enligt lagen i ordinärt boende. Med hemtjänst avses hjälp i hemmet 

som omfattar personlig omvårdnad och serviceinsatser. Omvårdnadsinsatser innebär personnära 

omsorg, hjälp med hygien, av- och påklädning, förflyttning, toalettbesök eller stöd i måltidssituation. 

Serviceinsatser innebär hjälp med städning, tvätt, klädvård, renbäddning samt inköp och leverans av 

dagligvaror. Enligt SoL ska chansen att bo kvar hemma så länge som möjligt ges samt brukaren har 

rätt att välja hur och när hjälp ska fås, så långt det är möjligt. Biståndshandläggarna i respektive 

kommun är ansvariga för ansökan och beviljande av den hjälp som finns. Lagen bygger på frivillighet 

och därför måste ansökan komma från den det berör. Varje person har enligt lag rätt att söka och få 

sitt ärende prövat av biståndshandläggarna. Socialtjänstens omsorg om äldre ska bygga på att 

åldringarna ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ansvarar för att 

brukaren får god vård. Enligt SoL kan en anställd inte neka att arbeta om det exempelvis är rökiga 

eller andra allergiframkallande miljöer. Det är istället arbetsgivarens ansvar att ordna med bra 

                                                 
88 (Moderaterna, 2015) 

89 (Centerpartiet, 2015) 

90 (Folkpartiet, 2015) 

91 (Institiute, 2015) 

92 (Paust-Andersen, 2015) 
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hjälpmedel så att arbetet fungerar bra. Detta betyder att de anställda inom äldreomsorgen inte bara är 

utsatta för stress och hög arbetsbelastning, utan de kan också tvingas att arbeta i mindre hälsosamma 

miljöer.   

HSL innebär är att alla ska ha en god hälsa och få vård på lika villkor. Varje människas lika värde och 

värdighet ska respekteras i vården, vilket bland annat innebär att vården bör bygga på brukarens 

självbestämmande och integritet. Dessutom säger lagen att det ska främjas god kontakt mellan 

brukaren och vårdgivaren. Vården och behandlingen ska utformas i samråd med brukaren så långt det 

är möjligt, alla har rätt att vara delaktiga i sin vård. LOV innebär att den som blivit beviljad hemtjänst 

själv får välja vem som ska utföra den, alltså rätten att välja ett privat företag eller kommunen. Dock 

måste utföraren ha ett godkännande och ett tecknat kontrakt med upphandlande myndighet. Enligt 

SoL ska brukaren betala en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser denne får. Prissättningen är 

den samma oavsett om brukaren har kommunal eller privat vård. Grundpriset för hemtjänst varierar 

mellan olika kommuner och avgiften beräknas individuellt grundat på inkomst samt eventuella 

bidrag. Det får dock inte överstiga en viss summa enligt lagen. 

Konkurrenslagar 
Den svenska konkurrenslagen SFS 2008:579, liksom EU:s konkurrensregler, innehåller förbud mot 

två typer av konkurrensbegränsningar. Alltså förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen och 

förbud för företag att missbruka en dominerande ställning. Konkurrenslagen innehåller också regler 

för offentlig säljverksamhet som drivs i konkurrens med privat verksamhet. Det första förbudet 

handlar om när företag samarbetar för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett 

märkbart sätt. Det är inte förbjudet att vara dominerande på marknaden men det är förbjudet att 

missbruka sin marknadsmakt.93 

Lagen om offentlig upphandling  
Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för uppskattningsvis 600 miljarder kronor.93 Lagen 

om offentlig upphandling (LOU) i Sverige reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra 

organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. 

Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör EU. Det finns en mängd bestämmelser som 

reglerar och komplicerar affärer med den offentliga sektorn. Upphandlingsrättsliga principer ska 

tillämpas, vilka är principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt 

erkännande och proportionalitet.94 De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja 

leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer 

eller tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken 

leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett 

nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.95 

Vid vissa inköp måste offentlig verksamhet annonsera om köpet, detta görs för att intresserade företag 

skall beredas möjlighet att lämna anbud. I annonsen ska alla krav som ställs finnas med. Om avtalets 

värde inte överstiger 505 800 kronor behövs nödvändigtvis ingen utannonsering utan det blir en 

direkthandel. Lagen finns till för att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel, främja fri 

rörlighet inom EU, undanröja ageranden som begränsar konkurrens och underlätta för företag att göra 
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affärer med offentlig sektor. Dessutom se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna eller 

tjänsterna till de mest förmånliga villkoren vinner.  

Vid offentlig upphandling finns det många olika krav som företagen bör uppfylla. Vissa krav är ”skall-

krav” som innebär att de måste vara uppfyllda för att en affär ska bli av. Därtill finns ”bör-krav” som 

ytterligare höjer kvalitén i produkten. Vid upphandling fås poäng för antalet uppfyllda bör-krav. 

Kombinationen med dessa, pris och användarvänlighet väger in vid beslut om vilket företag som får 

leverera produkten.96  

Handelsregler  
Det Nordiska ministerrådet har fått önskan om att utreda möjligheterna av gemensamma offentliga 

upphandlingar i Norden. De ska i så fall initiera pilotprojekt inom de områden där samarbete om 

upphandling anses mest samhällsnyttigt.97 Detta kan ge möjligheter för företag inom branschen att 

utvidga sin marknad.  

Det finns liknande lagar om offentlig upphandling i andra länder som tillhör EU. Dessutom finns 

bestämda regler vad gäller offentlig upphandling i EES-avtalet, mellan EU och Norge, Island, 

Liechtenstein98. Detta gör att det kan finns möjlighet att lämna anbud inom offentlig verksamhet i 

andra länder också. EU har en gemensam yttre handelspolitik, detta betyder alltså att Sverige och de 

andra medlemsländerna inte har någon egen handelspolitik. Handelsavtal som rör utbyte av varor och 

tjänster med länder utanför EU är gemensamma för alla medlemsländer. EES-avtalet är ett 

frihandelsavtal som ger företag i de deltagande länderna tillträde till EU:s inre marknad. I detta 

område ska varor med ursprung från EES, tjänster, kapital och personer kunna röra sig fritt mellan 

medlemsländerna. Dessutom ska det också råda fri konkurrens.99  

Miljöpolitik och mål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra 

etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver tillståndet i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

fram till. Några av miljökvalitetsmålen är: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö och 

skyddande ozonskikt. Dessa mål ska vara uppnådda år 2020. Målen innebär bland annat att halten av 

växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar ska stabiliseras 

på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.100 Målen kvarstår 

oavsett vilket parti som leder Sverige. 

Socialdemokraterna vill arbeta med att ta fram tydliga åtgärder för att klara de svenska miljömålen. 

De ska också arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser, ett mål är att Sverige år 2050 ska vara 

ett land oberoende av fossila bränslen. Dessutom vill de införa miljöbilsbonus för bilar med liten 

klimatpåverkan.101 Miljöpartiet har fått igenom ett förslag om höjd bensinskatt vilket innebär att de 

bilar som drar mycket i bränsle blir väldigt dyra att köra. Skattesatsen för bensin har ändrats en hel 

del genom åren, under 2014 kostade bensinen i genomsnitt 14,33 kronor litern. Strax under 60 procent, 
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eller 8,23 kronor, av priset utgjordes av skatter. Bensinskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, 

energiskatt och moms. Moms betalas på själva bensinen, men också på skatten.102  

För att Sverige ska nå sina miljömål krävs det internationellt arbete. EU:s miljökrav är bland de 

strängaste i världen. Miljöpolitiken ska bidra till en grön ekonomi, skydda naturen och värna 

människors hälsa och livskvalitet. EU bedriver miljöarbete via bindande beslut, så kallade direktiv, 

men också genom internationella förhandlingar, forskning och utveckling samt genom att sprida 

information. Ett av EU:s mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent fram till år 2020 

jämfört med nivån 1990. Dessutom ska den totala energiförbrukningen också minska med 20 procent 

till samma år samt att 20 procent av ska komma från förnyelsebara energikällor. Vidare finns Clean 

Air for Europe, CAFE-programmet, som arbetar med EU:s strategi mot luftföroreningar. Under våren 

2006 pekade kommissionen ut marknära ozon och partiklar som mest oroande föroreningarna för 

hälsan.103  

Ekonomiska situationen 

Hur påverkas branschen av samhällets infrastruktur och om det råder hög- eller lågkonjunktur? Hur 

ser den ekonomiska situationen ut i Sverige och i resten av Europa? Här kommer projektgruppen 

diskutera hur de ekonomiska aspekterna kan påverka branschens möjligheter att lyckas. 

Infrastruktur 
Om branschen, i synnerhet äldrevården ska ha möjlighet att utveckla sina tjänster genom att bli mer 

digitaliserade krävs det att IT-infrastrukturen är väl utbyggd, alltså leverera med god kapacitet och 

kvalitet i innerstaden såväl som på landsbygden. Tillgången till bredband är överlag bra i Sverige. 

Men med hänsyn till att investeringar i infrastruktur är kostsamt och kräver ett visst kundunderlag för 

att vara lönsamt, finns det geografiska skillnader i utvecklingen av bredband. 85 % av Sveriges 

befolkning bor i tätorter, cirka 3 % i småorter och 12 % bor utspridda på landsbygden, detta innebär 

att det finns en betydande del av Sveriges befolkning som har sämre IT-infrastruktur104. Regeringen 

satsar nu 3,25 miljarder kronor för att bygga ut snabbt bredband även på landsbygden, för att de som 

bor där ska ha möjlighet att vara en del av det digitala samhället som är på framgång105. Regeringens 

mål är att 90 % av alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020104. 

Det finns liknande Europeiska mål. År 2020 är målet att alla Europas invånare ska ha tillgång till ett 

bredband om 30 Mbit/s och minst 50 % av alla europeiska hushåll ska ha bredbandsuppkoppling på 

över 100 Mbit/s. Detta för att kunna mäta sig med världsledare såsom Sydkorea och Japan106. EU och 

Sveriges regering ser allmännyttan med välutvecklad IT-infrastruktur. Den utbyggnad av 

infrastrukturen som krävs för att branschen ska kunna leverera IT-lösningar med god kvalitet till alla, 

är planerad att genomföras.  
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Konjunktur 
”Det kommer inte att bli någon lågkonjunktur i äldreomsorgen. Tvärtom kommer den snart att skrika 

efter arbetskraft”. Det skrev Dala-Demokraten i en artikel från 2014-09-12. Välfärdssektorn, alltså 

exempelvis sjukvård och äldreomsorg, är en framtidsbransch. Det behöver rekryteras 150 000 

personer i äldreomsorgen fram till år 2030, för att möta den allt större andelen äldre i Sveriges 

befolkning107. Låg- eller högkonjunktur i ett land är inte avgörande för i vilken mån de äldre behöver 

ha hjälp. Vad som är avgörande är istället hur många äldre som finns och förhållandet mellan dem 

och personer i arbetsför ålder, se längre ned. Projektgruppen kan därför dra slutsatsen att förväntad 

livslängd för befolkningen i respektive land är avgörande för hur omsorgsbehovet ser, och kommer 

att se ut. Enligt Eurostats uppskattning kommer den förväntade medellivslängden för både kvinnor 

och män öka i alla studerade länder108. Eurostat är en myndighet inom Europeiska Kommissionen som 

har uppgift att sammanställa och redovisa officiell statisk för EU och dess medlemsstater. Se mer om 

detta under rubriken Demografi.  

Ålderförsörjningskvoten som beskriver 

förhållandet mellan antal personer som fyllt 65 år 

och antalet personer i arbetsför ålder, 15-64 år. 

Kvoten varierar mellan olika EU-länder men det 

syns tydligt att den höjs i alla studerade länder. I 

Finland är åldersförsörjningskvoten cirka 50. Det 

betyder att två personer i arbetsför ålder ska 

försörja en person som är 65 år eller äldre.108 

Äldrevården kommer i framtiden att bli ännu tyngre 

belastad än vad den är idag. Det kommer att krävas 

effektivisering och kostnadsbesparing för att 

samhället ska fungera.  

Sociala situationen 
Nedan diskuteras vilka trender som kan påverka branschens framgång.  

Äldrevården utvecklades kraftigt från 1950- till 1980-talet. Den blev väldigt uppskattad då den var 

individanpassad och flexibel. Personalen hade stort handlingsutrymme samt tid och resurser att utföra 

sina tjänster, arbetet var tungt men uppskattat. Från 1980-talet blev äldrevården mer och mer 

detaljstyrd och standardiserad, det blev ökade krav på exempelvis kvalitet och kontroll. 

Handlingsutrymmet minskade och vårdpersonalen fick knappare tidsramar att arbeta efter. Sedan 

1990 har de tilldelade resurserna minskat i förhållande till den åldrande befolkningen. Detta har bland 

annat lett till sämre arbetsförhållanden och stress bland både personal och brukare, vilket har medfört 

att en del äldre istället valt att ta hjälp av privat omsorg. Men framförallt har det lett till mer 

anhörigomsorg och en tyngre belastning för den kommunala hemtjänsten. Dessutom har mellan år 

1992 och 2003 antalet vårdplatser inom akutsjukvården nästan halverats och vårdtiderna förkortats 

kraftigt, därtill ses fortfarande nedskärningar. Detta har bidragit till att äldre personer skrivs ut till 

hemmet med allt större behov av medicinsk vård och rehabilitering, vilket ökar belastningen på 

vårdpersonalen och de anhöriga ytterligare.109 
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Figur 1 bilaga 2, visar åldersförsörjningskvoten 

(Pensionsskyddscentralen, 2015). 

Figur 1 bilaga 2. Förändring av ålderförsörjningskvoten från år 
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Äldrevårdens åtstramningar påverkar anhörigas möjligheter att förvärvsarbeta. Enligt Svensk enkät 

2013 Omsorgsansvar i medelåldern, uppgav 42 procent att de hjälper en äldre, sjuk eller 

funktionsnedsatt närstående minst en gång i månaden. 52 procent av kvinnorna och 29 procent av 

männen uppgav att anhörigomsorg medför psykiska påfrestningar. 30 procent av kvinnorna och 15 

procent av männen uppgav att de har svårt att fokusera på jobbet på grund av anhörigomsorg. 13 

procent av kvinnorna och 8 procent av männen har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta på grund av 

anhörigomsorg.110 

En trend är att de mest sjuka äldre väljer att bo kvar hemma längre111. Både de anhörigas situation och 

hemtjänstpersonalen påverkas av detta. I en undersökning gjord av Kommunal 2015 uppgav 80 

procent av hemtjänstpersonalen att stress och tidspress ökat de senaste fem åren, 61 procent uppgav 

att detaljstyrningen ökat och 48 procent att inflytandet minskat112
. Att arbeta som undersköterska eller 

vårdbiträde är krävande och innebär ofta stress och stor psykisk belastning, vilket ökar risken för 

ohälsa. Kvinnliga vårdbiträden och undersköterskor har ett ohälsotal på 17,2 dagar per år, det kan 

jämföras med genomsnittet för kvinnor som är 12,9 dagar per år. För de manliga vårdbiträden och 

undersköterskor är talet 8,3 jämfört med 6,5 dagar per år för alla yrkesverksamma män.111 Goda 

arbetsförhållanden är en förutsättning för att kunna leverera kvalitet i äldrevården. I dagsläget är 

personalen inom äldreomsorgen och brukarna utsatta för mycket stress. Detta har bland annat 

resulterat i förhöjda ohälsotal för de anställda, se mer om detta under rubrik 5.1.1.3. Teorin ”Kasam”, 

kan förklara vad som är avgörande för människors psykiska hälsa. ”Kasam” är uppbyggd av tre 

centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet. Dessa faktorer tillsammans 

gör människor motståndskraftiga mot stress. Hanterbarhet innebär att människor som upplever att de 

kan hantera livet blir mer motståndskraftiga mot ohälsa. När omvärlden ställer krav och när svåra 

händelser inträffar är det viktigt att inte se sig själv som ett offer. Det är centralt att individen upplever 

sig ha tillräckliga resurser att kunna hantera motgångarna. Begriplighet innebär att människor som är 

bra på att göra händelser i livet förståeliga förblir friska i högre grad. Människor mår bra av 

regelbundenhet och struktur i sina liv. Dessutom är det viktigt att kunna förutse händelser samt om 

överraskningar skulle inträffa ska dessa kunna förklaras. Meningsfullhet innebär att människor som 

försöker hitta mening med olyckliga händelser i sina liv mår bättre. För att människor ska må bra är 

det också viktigt att de utmaningar de ställs inför upplevs värda att engagera sig i. Det går att mäta 

graden av ”Kasam”. Höga värden antyder att en individ har förmåga att hantera utmaningar och 

därmed har bättre hälsa. I en bransch där det råder stor psykisk ohälsa och stress är det extra viktigt 

att uppmärksamma teorin om ”Kasam” och att arbeta för att ohälsotalen ska minska.113 

En annan trend som går att ana är att de äldre lättare kan, och är villiga att ta till sig teknik i sin egen 

vård. En del pilottester har genomförts, bland annat nattillsyn genom videokamera, som ger 

indikationer på att de äldre upplever det mindre integritetskränkande än personliga hembesök 

nattetid.114 Trycket på både hemtjänstpersonalen och de anhöriga har ökat och kommer att fortsätta 

öka i och med den åldrande befolkningen. Det ger tydliga indikationer på att någonting behöver göras 

för att underlätta situationen för de nämnda parterna. Detta ger branschen stora möjligheter att 
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utveckla bland annat digitala produkter och tjänster som kan underlätta det dagliga arbetet för alla 

inblandade.  

Teknologiska situationen 
Finns det några begränsningar eller möjligheter i den teknologiska utvecklingen som kan påverka 

branschen? 

Teknologi är framtiden och kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt. Branschen kan dra nytta av 

de äldres ökande benägenhet att vilja använda teknik i sin dagliga vård. Som nämnts under rubriken 

Ekonomiska situationen, kommer det att finnas alla möjligheter för både företag och hushåll att, nu 

och i framtiden, använda sig av ett väl utbyggt bredbandsnät som inte begränsar möjligheten att 

utveckla branschen och få den mer digitaliserad. Det är snarare så att teknologisk utveckling krävs för 

att underlätta för den hårt belastade äldrevården och de äldres närmast anhöriga. 

Miljömässiga 
Grunden för att kunna analysera hur branschen påverkar och påverkas av miljömässiga faktorer fås.   

Något som Sverige arbetar aktivt med är att minska luftföroreningar då det påverkar hälsan negativt. 

Se mer om Sveriges och EU:s mål under rubrik ”Miljöpolitik och mål” ovan. De farligaste 

luftföroreningarna är inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Att andas in farliga 

ämnen kan förkorta livslängden. En av de största källorna till luftföroreningar är vägtrafik i framförallt 

tätorter. Bilavgaser innehåller partiklar, kväveoxider och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till 

att marknära ozon bildas. Trafiken bidrar även till utsläpp av slitagepartiklar som dubbdäcken sliter 

upp från vägbanan.115 

Vägtrafiken ökar ständigt vilket motverkar en del av den utveckling som sker för att minska 

luftföroreningar från vägtrafiken. För att minska föroreningar pågår internationella samarbeten inom 

EU och FN. Effekten som lagar och andra styrmedel har på utsläpp har diskuterats och det kan dröja 

flera år innan det går att utvärdera resultaten av hur luftmiljön påverkats. Idag är det ett stort fokus på 

miljö och hållbar utveckling i hela världen. FN:s definition på hållbar utveckling är "En utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. 116 Koldioxiden från vägtrafiken bidrar till växthuseffekten och har därmed 

en mycket negativ inverkan på miljön. Vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska 

utsläppen av koldioxid och andelen fortsätter öka i takt med att vägtrafiken ökar. Förutom att 

vägtrafiken orsakar luftföroreningar utsätter den närmare två miljoner människor för trafikbuller som 

överstiger det riktvärde regeringen angett ska gälla utomhus vid bostad. Över 1,5 miljoner människor 

av dessa anses vara störda av buller från vägtrafiken. I och med att vägtrafiken ökar blir även buller 

ett större problem.117  

Äldreomsorgen är idag väldigt beroende av bil för att personal ska kunna ta sig mellan olika brukare. 

En medelstor hemtjänstverksamhet i Sverige kör cirka 160 000 mil per år.118 Efterhand som brukarna 

blir allt äldre och fler, rubriken Demografi, kommer behovet av bil ytterligare öka inom branschen, 

vilket kommer att leda till förhöjda utsläpp och högre bullernivåer. Dessutom ökar kostnaderna för 

kommunen och företagen då fler bilar behöver köpas in, servas samt att det körs allt längre sträckor. 

I takt med att bensinskatten ökar, rubrik ”Miljöpolitik och mål” ovan, kommer det bli allt dyrare att 
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framföra fordonen. För att äldreomsorgen ska följa FN:s definition på hållbar utveckling krävs det att 

bilkörandet minskar. Om detta ska kunna genomföras behövs någon typ av förändring som 

effektiviserar och förbättrar kommunikationen inom branschen.  

Demografi 
Hur påverkar förändringar i samhället, exempelvis ålder och antal, branschen?  

Demografin i Sverige har utvecklats mycket den senaste tiden. Befolkningen blir allt äldre, Sverige 

har gått ifrån att ha höga födelse- och dödstal till att ha låga sådana tal. Detta gör att 

befolkningstillväxten minskar. År 2060 beräknas medellivslängden för kvinnor vara 89,1 år vilket är 

en kraftig ökning från 1960 då det var 74,9 år. Även männen blir allt äldre och deras medellivslängd 

väntas öka 15,5 år från 1960 till 2060. Andelen 65 år och äldre har mer än fördubblats, medan andelen 

barn som är 10 år eller yngre nästan halverats.119 År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att antalet 

personer över 80 år i Sverige, kommer att vara 1 210 000. Detta motsvarar en ökning med 711 000 

personer sedan 2014120.  

Demografiska transitionsmodellen behandlar 

övergången från en situation med höga födelse- och 

dödstal till en med låga sådana121. Den industriella 

revolutionen förde med sig en stor förändring av 

demografin, antalet dödsfall hos barn minskade 

kraftigt och befolkningen blev allt äldre. Sedan dess 

har utvecklingen fortsatt att gå samma väg. Enligt 

modellen finns det fem steg, där första steget beskriver 

perioder där både födelsetal och dödstal är höga, 

resultatet är att befolkningsstorlek förblir tämligen 

konstant. I steg 2 ökar befolkningsmängden på grund 

av införandet av modern medicin, resultatet blev att dödligheten sänktes medan födelsetalen var 

fortsatt höga. Många av de minst utvecklade länderna är i etapp 2. I steg 3 minskar födelsetalen 

gradvis, på grund av exempelvis förbättrade ekonomiska förhållanden och tillgång till 

preventivmedel. I steg 3 fortsätter befolkningstillväxten men i långsammare takt, de flesta 

utvecklingsländer är i etapp tre. Sverige är i steg 4, i detta steg är både födelse- och dödstal låga vilket 

stabiliserar befolkningen. Dessa länder tenderar att ha starkare ekonomier, högre utbildningsnivåer, 

bättre jämställdhet och hälso- och sjukvård. Det sista och femte steget omfattar länder där födelsetalen 

har sjunkit betydligt och den äldre befolkningen är större än den ungdomliga befolkningen.122  

Enligt Phoniro behöver de flesta personerna över 80 år någon form 

av hjälp av hemtjänst. När den äldre befolkningen blir fler och 

äldre, resulterar det i att antalet personer som behöver hjälp ökar. 

Figur 5 visar hur befolkningens medellivslängd ändras från 1960 

till 2060.123  

                                                 
119 (SCB e. f., 2015) 

120 (Lundkvist, 2015) 

121 (Hubendick, 2015) 

122 (Seitz & Hite, 2015) 

123 (Centralbyrån, 2015) 

Figur 4, Sveriges demografiska 

transition122 

Figur 2 bilaga 2, Ålderutvecklingen 

från 1960 till 2060  (SCB e. f., 2015) 
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Under de senaste 100 åren har Sveriges åldersstruktur förändrats 

väsentligt124. Befolkningspyramiden är en diagramtyp som används för 

att åskådliggöra en befolknings ålder. I bilden syns hur antalet nyfödda 

minskar och antalet äldre ökar. Andelen 65 år och äldre har mer än 

fördubblats, medan andelen barn, 10 år eller yngre, nästan halverats.125  

Eurostat är en myndighet inom Europeiska Kommissionen som har uppgift att sammanställa och 

redovisa officiell statisk för EU och dess medlemsstater. Enligt deras undersökningar är tendensen om 

att befolkningen blir att äldre den samma i de 31 undersökta länderna.126  

Idag bor var tredje äldre ensam och antal ensamboende bland äldre har mer än fördubblats sedan 1960. 

Läs mer om statistik angående ensamboende under rubrik 1.2. Att bli äldre förknippas ofta med 

ensamhet, detta trots att de inte upplever sig mer ensamma än yngre. Ensamhet kan delas in i en 

objektiv och en subjektiv del. Den objektiva handlar om tillgång till socialt nätverk och umgänge, 

medan den subjektiva handlar om upplevd ensamhet. Den subjektiva aspekten innebär att en känsla 

av ensamhet kan uppstå även i sällskap med andra. Ensamhet kan både vara frivillig och ofrivillig, det 

är viktig att skilja begreppet från social isolering som har en tydlig negativ betydelse. Ensamhet kan 

både vara positivt, negativt och ha neutrala associationer. Det finns människor som av ett eller annat 

skäl väljer att ha minimal kontakt med andra. Att bli änka eller änkling, leva ensam, ha sämre hälsa 

och ha upplevt svåra livshändelser verkar ha samband med ofrivillig ensamhet. De sociala kontakterna 

kan reduceras på grund av bland annat pensionering, syn- eller hörselnedsättning samt svårigheter att 

gå.127 Det är inte antalet besök som avgör om någon känner sig ensam eller inte. Det viktigaste är att 

de besök som fås håller en hög och givande kvalitet. Enligt Peter Strang på Karolinska Institutet 

innebär långvarig och ofrivillig ensamhet att en kronisk samt lågintensiv stress uppstår. Detta till följd 

av det biologiska varningssystemet om att en människa bör söka upp sin flock ständigt är aktivt. Det 

långvariga påslaget av stresshormoner kan leda till högt blodtryck och inflammation, vilket i sin tur 

                                                 
124 (Mårtensson, 2015) 

125 (SCB e. f., 2015) 

126 (Pensionsskyddscentralen, 2015) 

127 (Lindahl, 2014) 

Figur 3 bilaga 2, 

Befolkningspyramidens 

utveckling  (SCB e. f., 2015) 

Figur 4 bilaga 2, Förändringen av den förväntade 

livslängden för kvinnor under ett år från år 2013 till år 

2080 (Pensionsskyddscentralen, 2015). 

Figur 5 bilaga 2, Förändringen av den förväntade 

livslängden för män under ett år från år 2013 till år 

2080 (Pensionsskyddscentralen, 2015). 
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ökar risken för sjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke och demens. Utöver detta innebär ensamhet en 

högre risk för depression. Ungefär en femtedel av alla äldre är påverkade av depression. Därtill kan 

även risken för förtidig död öka. Dessutom menar Peter Strang att social exkludering aktiverar samma 

delar av hjärnan som fysisk smärta.128 Enligt en studie som gjordes 2013 förekom det inte några 

skillnader i nära relationer mellan människor som använde internet eller inte. Däremot fanns skillnader 

i antalet kontakter. De som använde internet hade oftare kontakt med närstående och familj. Därför 

drogs slutsatsen att internet bidrog till att stärka det sociala nätverket. Dock hade dessa personer färre 

fysiska träffar med andra närstående utanför familjen än icke internetanvändare.127 

Att arbeta med att förbättra äldreomsorgen är en stor utmaning då resurserna inte räcker till samtidigt 

som den äldre befolkningen blir allt större. Svenskt Kvalitetsindex framgår att medborgarna är mindre 

nöjda med äldreomsorgen än med andra välfärdstjänster som sjukvård, barnomsorg och skola129. För 

att äldreomsorgen ska fungera samt ge en bra vård med hög kvaliteten behöver den bli mer effektiv 

och flexibel vilket ger goda möjligheter för branschen att utvecklas. 

 

  

                                                 
128 (Odlind, 2016) 

129 (Centerpartiet, 2015) 
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Bilaga 3 SWOT-analys                           (Bilaga 3 består av 3 sidor) 

Styrkor 

Företaget har funnits på marknaden sedan 2004 men bestod dessförinnan av två skilda företag med 

egna inriktningar och erfarenheter. Under dessa år tillsammans har Phoniro byggt upp ett gott rykte 

och ett starkt varumärke inom kundkretsen. De har goda relationer med sina kunder vilket är 

nödvändigt i branschen då möjligheten till nya affärer är beroende av kraven i kommunernas 

upphandlingar. Phoniro har samarbete med en stor del av Sveriges kommuner. Tack vare det nära 

samarbetet till sina kunder uppmärksammar de kundernas behov och önskemål. Phoniro är dessutom 

bra på att förvalta denna kunskap. Företaget har bred kompetens och mycket erfarenhet då 

medarbetarna besitter olika spetskompetens. De anställda verkar också trivas på företaget då 

personalomsättningen är låg. Företaget har många olika verksamhetsgrenar som bedrivs parallellt 

vilket minskar deras sårbarhet. Detta medför att de kan klara av den största delen av sitt arbete utan 

att ta hjälp från utomstående aktörer. 

Innovationer är något som Phoniro ständigt arbetar med för att tillfredsställa kundernas behov och 

önskemål. Det är även innovationsarbetet som gör att Phoniro har en stark position på marknaden. De 

vill ständigt bredda sin marknad och är därför öppna för nya förslag. Tack vare att Phoniro är 

kapitalstark har de möjlighet att satsa på nya utmaningar som kan ta företaget vidare. Företaget arbetar 

bara med business to business marknadsföring. De är aktiva i denna marknadsföring och är bra på att 

vårda kundrelationer samt agera som konsultstöd, dessutom syns de i sociala medier såsom Facebook 

och Twitter.   
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Svagheter 

Phoniro finns på flera orter i Sverige, de har kontor i Halmstad och Norrköping. Det geografiska 

avståndet hindrar kontinuerliga personliga möten, detta kan begränsa samarbetet och 

innovationsklimatet. En annan svaghet är att Phoniro i stort sätt enbart säljer sina produkter till 

kommuner, det enda som de säljer till privata aktörer är larmsystem till privata boenden, vilket innebär 

att de har ett smalt kundsegment, dock är segmentet stort, vilket ändå kan ses positivt. Kommunernas 

resurser bli därmed avgörande för i vilken grad Phoniro kan göra affärer. Därtill har Phoniro har en 

nystartad och relativt liten export, vilket gör att deras varumärke inte är lika välkänt utomlands. Detta 

kan dock vändas till en möjlighet för förteget som de kan utveckla.    

Marginalerna på Phoniros affärer skiljer sig från fall till fall. Höga marginaler erhålls vid uthyrning 

av licenser och mjukvara. Marginalerna är lägre vid försäljning av tredjepartsleverantörers produkter 

såsom larmsystem. Phoniro är beroende av produktmixen av sålda varor och bör arbeta för att 

maximera marginalerna av denna mix vid försäljning.  Företaget är periodvis hårt belastat, vilket leder 

till ett tidspressat schema samt resurskrockar. Det gör att processer kan försenas då arbeten kan tvingas 

skjutas upp tills tid finns att genomföra dem. Ett annat problem inom denna bransch är att det tar 

väldigt lång tid att avsluta en affär, kommunerna är ofta långsamma i sin del av processen. Då 

Seniorporten är ett nytt och relativt oprövat koncept finns det en ganska oklar efterfrågan. Dock har 

kommunerna gett indikationer på att de är intresserade samtidigt som omgivningen kräver det.   

Möjligheter 

Många av Sveriges stora partier som har potential att påverka viktiga beslut, har en välutvecklad 

välfärdspolitik. Både rödgröna regeringen och alliansen vill ge de äldre möjlighet att påverka och delta 

i sin egen vård, samtidigt som de vill förbättra kvaliteten. Liknande framtidsvisioner finns i den 

nordiska politiken. Phoniro och projektgruppens produkt, Seniorporten, som både möjliggör 

kvalitetsförbättring och ökat deltagande för såväl brukare som anhöriga, går helt i linje med 

välfärdspolitiken. Som framkommit av analys om lagar som reglerar äldreomsorgen, rubrik 0, kan 

vårdpersonalen inte neka att vistas i vissa ohälsosamma miljöer. Med Seniorporten ges möjligheten 

att antalet fysiska korttidsbesök i sådana förhållanden minskas genom att kommunikationen istället 

kan ske via videosamtal. Då frigörs arbetstid som kan användas till ett längre besök som totalt sett ger 

brukaren mer kvalitet och samtidigt minskar personalens tidspress. Projektgruppen tror också att en 

möjlighet för Seniorporten är att den kan minska de höga ohälsotalen hos vårdpersonalen, se bilaga 2, 

genom att det kan bli lättare för schemaläggarna att tilldela för individen lämpliga arbetsuppgifter. 

Detta sparar även pengar då sjuklöner kan minskas. En annan faktor som kan minska ohälsotalet är 

de tilläggstjänster som kommer underlätta arbetet och kommunikationen i äldreomsorgen.  

Gamla människor i Europa blir allt fler och äldre, samtidigt ses trenden att de äldre vill bo kvar i 

hemmet längre, bilaga 2. Detta sätter stor press på välfärden. För att klara av framtidens utmaningar 

krävs effektivisering av äldreomsorgen. Mycket tid ägnas idag åt onödiga aktiviteter såsom 

exempelvis bilkörning. Det finns stora möjligheter för Seniorporten att frigöra denna värdefulla tid 

och på så sätt förbättra vården. Dessutom finns möjligheten att kostnader för icke värdeskapande 

arbetstid och utsläpp från bilar minskar i takt med att antalet korttidsbesök sjunker. Äldreomsorgen 

har inte tillräckliga resurser för att hinna göra allt de ska, detta leder till stress. Seniorporten kan 

minska stressen för vårdpersonal och därmed ohälsodagarna samt medföra att fler äldre får rätt hjälp. 

Produkten möjliggör dessutom för de anhöriga att vara mer delaktiga i närståendes vård, vilket behövs 

enligt Eurostat, bilaga 2. Även brukaren har enligt lag rätt att vara delaktig i sin egen vård, 

Seniorporten har möjligheten att underlätta även detta.  

Fler möjligheter för Phoniro är att ta en större marknadsandel i Sverige, eller nya marknader 

utomlands, genom att de enligt lag har rätt att lämna anbud på större upphandlingar i såväl Sverige 
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som i EES-området. Ett annat sätt att utveckla sin marknad kan vara att hitta samarbetspartners som 

kompletterar det Phoniro eventuellt saknar. 

Hot 
Ett hot mot Seniorporten är att alla aktörer inom EES-området har rätt att lämna anbud på 

upphandlingar i offentlig verksamhet. Detta leder till att Phoniro har fler konkurrenter, men det kan 

även ses som en fördel då Phoniro kan ta sig in på nya marknader. Det är därför viktigt för företaget 

att bevaka konkurrenter både inom och utanför Sverige. Ett annat hot mot Seniorporten kan vara att 

marknaden inte är redo att ta till sig ny teknik trots att indikationerna pekar på det. Om inte burkarna 

eller vårdpersonalen använder produkten kommer konceptet att fallera. I nuläget finns det inga lagar 

som begränsar användandet av teknik i äldreomsorgen. Vad som händer i framtiden är alltid oklart 

men det finns inga tecken på att detta ska ändras. Det kan också vara så att äldreomsorgen inte tilldelas 

de resurser som krävs för teknikhantering samt uppstart. Detta kan resultera i att kostnaderna för 

kommunen till en början kan öka, innan de minskar. Att kommunen inte kan hantera tekniken kan ses 

som en möjlighet också eftersom Phoniro besitter kunskap och resurser som krävs för uppstart och 

service. Om landet hamnar i lågkonjunktur eller om arbetslösheten ökar betydande kan det innebära 

att färre resurser tilldelas äldreomsorgen.  

Ytterligare ett hot som branschen står inför är om den planerade bredbandsutbyggnaden i Sverige och 

övriga Europa inte går som planerat. En väl fungerande internetuppkoppling är en förutsättning för att 

Seniorporten ska fungera. 

Framtiden tyder på att medellivslängden kommer fortsätta att öka, men om detta av någon anledning 

inte inträffar kan det ses som ett hot mot företaget. Likaså om de förutspådda trenderna, bilaga 2 

Sociala situationen, skulle ändras. Ett annat hot är den ständiga utvecklingen av miljövänliga fordon 

som bidrar till en bättre miljö. Om alla fordon som används i äldreomsorgen i framtiden skulle vara 

exempelvis eldrivna, kan inte lika starka argument föras om att Seniorporten minskar utsläppen från 

fordon långsiktigt.   
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Bilaga 4 Porters femkraftsmodell                (Bilaga 4 består av 2 sidor) 
Porters femkraftsmodell, rubrik 2.3.7, hjälper till att åskådliggöra faktorer som påverkar hur lönsamt 

det är att befinna sig i branschen som helhet. Faktorerna som behandlas är konkurrens inom 

branschens befintliga företag, hot från substitut och nyetableringar, kundernas och leverantörernas 

förhandlingsstyrka. 

Branschen i denna analys innebär företag som erbjuder tekniska lösningar inom hemtjänsten.  

Konkurrens mellan befintliga företag i branschen: Branschen består av ett fåtal stora och flertalet 

små aktörer som erbjuder liknande produkter. Konkurrensen skiljer sig beroende på vilken typ av affär 

som sker. Gäller upphandlingen en helhetslösning är konkurrensen mindre då det krävs väldigt stor 

produktbredd för att uppfylla skall- och bör-kraven. En mindre affär ger större möjligheter för fler 

aktörer att lämna anbud. Det ställs höga krav på produkterna då kvalitetskrav måste uppfyllas. Detta 

kan göra det svårt för vissa aktörer i branschen att stärka sina positioner. Välkända aktörer som har 

bra relationer med upphandlarna kan ha lättare att vinna anbud på grund av eventuellt vinklade villkor 

i upphandlingen. Efter att samtliga villkor är uppfyllda är det priset som blir avgörande för vilken 

aktör som vinner anbudet. Därför är ett kostnadseffektivt arbetssätt viktigt att ta hänsyn till.  

Kundernas förhandlingsstyrka är stor om det finns många företag inom branschen som konkurrerar 

om samma kunder. Om det endast finns en aktör på marknaden får kunderna rätta sig mer efter denne. 

Marknaden för branschen består av kommuner och privata aktörer, dessa är relativt få. Företag inom 

branschen säljer mestadels till kommunerna som i sin tur kostnadsfritt ger ut licenser till de privata 

aktörerna i kommunen. Antalet kunder är begränsade vilket kan öka deras förhandlingsstyrka. 

Däremot finns det inte många aktörer inom branschen som kan erbjuda en helhetslösning, vilket i sin 

tur minskar kundernas förhandlingsstyrka vid sådana affärer. Detta betyder att företag i branschen är 

beroende av att vårda kundrelationerna. Vilket är extra viktigt då branschens produkter är föremål för 

offentlig upphandling, upphandlarna kan vinkla kraven till olika företags fördel. Kunderna köper i 

regel stora volymer av branschens produkter, då det exempelvis finns många anställda som ska nyttja 

produkterna. Det är viktigt att differentiera sina produkter för att ta så stora marknadsandelar som 

möjligt. Om inte detta göras kan det betyda att det blir lättare för kunder att byta leverantör om det 

finns liknande produkter på marknaden. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka är en följd av hur beroende företagen i branschen är av 

leverantörerna för att kunna tillhandahålla sin produkt eller tjänst. Det beror också på hur många 

leverantörer det finns och hur viktig branschen är för dessa samt om det är dyrt eller billigt att byta ut 

Hot från substitut

Kundernas 

förhandlingssyrka

Konkurrens mellan befintliga företag i 

branschen  

Hot från nyetableringar

Leverantörers 

förhanlingsstyrka
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en leverantör. Projektgruppen drar slutsatsen att leverantörernas förhandlingsstyrka är relativt låg då 

det finns många aktörer som erbjuder den teknik som behövs. Då branschens produkter oftast är 

kompatibla med de olika teknikmärkena som finns, bör inte företag som tillhandahåller välfärdsteknik 

betala en oskäligt hög kostnad för att byta från en leverantör till en annan. Däremot är kostnaden för 

kommunerna hög vid byte av underleverantör. 

Hot från substitut innebär hur lätt produkterna som branschen erbjuder kan ersättas med något annat 

som tillfredsställer samma behov. De enda substitut som finns idag är personlig kontakt, manuellt 

arbete och telefonsamtal mellan brukare, vårdpersonal och anhöriga. PEST-analysen, rubrik 5.1.1, 

leder fram till att substituten inte tillfredsställer behovet tillräckligt. Därför anser projektgruppen att 

hotet från substitut är lågt.  

Hot från nyetableringar innebär hur stor risk det är att nya konkurrenter etablerar sig på marknaden. 

Detta är beroende av exempelvis om det krävs stora ekonomiska insatser, särskilda tillstånd eller 

utbildningar, eller om det finns mycket starka, redan etablerade varumärken inom branschen. Inom 

branschen för teknologiska lösningar för äldreomsorgen krävs det mycket kompetens samt att viss del 

av tekniken kräver mycket studier och analyser för att kunna lanseras, detta tar tid och resurser. Dock 

krävs inga särskilda tillstånd för att etablera sig inom branschen men produkterna som säljs till hälsa 

och sjukvård måste vara CE-märkta om de faller inom ramen för medicintekniska produkter, bilaga 

34. Det finns enstaka väletablerade varumärken. Slutsatsen skulle kunna dras att hotet från 

nyetableringar är lågt men med hänsyn till att branschen är i början av en expansiv fas kan hotet ändå 

inte ignoreras. Offentliga sektorn är öppen för nya aktörer då alla har samma villkor, dock kan större 

och äldre företag ha större utbud och bättre resurser. 
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Bilaga 5 Tillväxtstrategier                (Bilaga 5 består av 1 sida) 
För att Phoniro ska kunna växa på marknaden krävs det en eller flera tillväxtstrategier. Michael 

Porter har tagit fram fyra olika strategier som kan tillämpas. Metoden ger svar på hur företag ska 

tänka när de vill utvecklas och expandera sin verksamhet. 

För att läsa om de fyra olika strategierna se rubrik 2.3.3. Phoniro är ett företag som har ambitioner att 

växa. De vill prestera bättre än sina konkurrenter och tillfredsställa de behov som finns hos kunderna, 

samtidigt som de vill behålla sitt goda rykte och den höga kvaliteten. För att lyckas med detta måste 

företaget vet vilka strategier som ska tillämpas. Strategierna kan ligga till grund för att utveckla 

konkurrensstrategier och marknadsmixer på rätt sätt. Vid konceptet Seniorporten kan Phoniro använda 

sig av olika tillväxtstrategier, en för anhörigapplikationen och en för brukar- och 

vårdarapplikationerna. 

Strategin för anhörigapplikationen är diversifiering, det är alltså en ny produkt som är utvecklad för 

en ny marknad. Detta kräver att Phoniro måste bredda sin kompetens då de hittills endast haft 

produkter som riktar sig till vårdpersonal och brukare. Risken med anhörigapplikationen är relativt låg 

då det alltid kommer att finnas anhöriga till äldre som behöver hemtjänst, dessutom blir segmentet allt 

större. Alla marknadsundersökningar och analyser som projektgruppen har gjort visar att konceptet är värt 

att satsa på, dock parallellt med den befintliga verksamheten. I konkurrentanalysen, rubrik 5.3, framkom 

det att flera företag är inne på liknande spår, vilket kräver att Phoniro utvecklar den här tjänsten för att 

vara fortsatt starka på marknaden.  

Brukar- och vårdarapplikationerna hamnar inom produktutvecklingsstrategin då Seniorporten är en 

ny produkt till en redan existerande marknad för företaget. Seniorporten är ett koncept som marknaden 

har börjat efterfråga vilket gör att framtidsutsikterna kan bli positiva. Även konkurrenter såsom 

Tunstall, bilaga 9 och 10 samt rubrik 5.3.1 erbjuder liknande produkter, vilket ställer krav på att 

Phoniro fort får ut Seniorporten på marknaden för att inte förlora marknadsandelar. Dessutom blir den 

äldre delen av befolkningen allt mer öppen för teknik, vilket motiverar produktutvecklingen 

ytterligare. Den här typen av tillväxtstrategier kräver marknadsundersökningar, rubrik 2.4.3, och 

pilottester. För att Phoniro ska lyckas med Seniorporten krävs det att produkten uppfyller kundernas 

och användarnas krav vad gäller bland annat kostnadsbesparing. Resultatet av ett lyckat 

Seniorportenprojekt är att Phoniro kan få större marknadsandelar.  
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Bilaga 6 Business Model Canvas 1              (Bilaga 6 består av 2 sidor) 

Den blå texten avser kommuner, alltså brukar- och vårdarapplikationerna, medan den grå texten avser 

anhörigapplikationen samt svart text är gemensam för samtliga applikationer. Customer Segments är 

kommuner och anhöriga. Customer Relationships: med privatpersonerna hålls en ytlig relation, då det 

rör sig om ett engångsköp. Dock kommer det finnas en supportfunktion där fel kan anmälas. 

Kommunerna kräver personlig kommunikation där tillit och flexibilitet är två nyckelfaktorer, då 

relationen förhoppningsvis är långvarig. Att underhålla kundrelationen är viktigt då Phoniro ska få 

kommunerna att vilja anamma hela Phoniro Cares koncept. Det är otroligt viktigt att veta vad samtliga 

kundgrupper vill ha för att kunna lyckas med Seniorporten. Channels: privatpersoner som köper 

anhörigapplikationen kan göra detta via App Store eller Play Butik. Dessutom kommer de att nås via 

exempelvis reklam i lokaltidningar, mer om detta återfinns under rubrik 9.4.2. Kommunerna nås som 

nämnt genom personlig kommunikation och fysiska besök. Dessutom fås kontakt genom att lämna 

anbud på affärer, på så sätt kan nya kundrelationer knytas. Dessa kunder nås också via mässor och 

sociala medier, rubrik 9.4.2. Båda kundgrupperna påverkas också genom word of mouth, därför måste 

Phoniro arbeta med goodwill och support för att bibehålla sitt goda rykte.  

Value Propositions: samtliga segment erbjuds förbättrad kommunikation och information, detta leder 

till ökad kontroll och därmed minskad stress och oro. Både anhöriga och brukare får bättre insikt och 

möjlighet att delta i våden. Tack vare detta skapas förutsägbarhet då samtliga parter, i god tid, 

meddelas vad som ska ske. Seniorporten kan erbjuda anhöriga, men framförallt vårdpersonal, 

tidsbesparing. För anhöriga innebär detta att de får möjlighet att lättare delta och förbättra 

livskvaliteten för sina närstående. Vårdpersonalens körtid kommer att minskas avsevärt om 

videosamtalsfunktionen tillämpas. Detta leder till att mer tid kan spenderas tillsammans med brukarna 

samt att personalen kan utföra sitt arbete och ge brukarna den vård de behöver, på ett bättre sätt. 

Förutom detta kommer även kommunerna att minska sina totala kostnader, vilket är Seniorporten 
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viktigaste ståndpunkt. Kommuner och vårdpersonal kommer, genom att använda Seniorportens 

samtliga funktioner, uppleva en effektivisering av arbetet. Genom att stressen kan minska för 

personalen kan en bättre arbetsmiljö uppnås. Brukaren kan med applikationen förbättra sin livskvalitet 

och på så vis bo hemma längre. Då brukare har olika förutsättningar och hälsotillstånd är det viktigt 

att applikationen är anpassningsbar för att kunna uppfylla allas behov.  

Key Activities: För att erbjuda den produkt som kunderna vill ha och eftersträvar krävs forskning och 

utveckling samt ett nära samarbete med kommuner och andra framtida kunder. Pilottester är 

avgörande för att lyckas med en bra produktlansering. Genom att värna kundrelationerna kommer 

Phoniro få den information som behövs för att utveckla produkten i framtiden. För utvecklig av 

Seniorporten behövs dessutom teknisk kompetens. Key Resources: för att möjliggöra 

produktlansering av anhörigapplikationen behövs tillgång till App Store och Play Butik. Dessutom 

måste Phoniro samt projektgruppen arbeta fram en strategi för att väcka intresse hos kundgruppen. 

Gemensamt för samtliga segment är att kundundersökningar är en av de viktigaste delarna, detta för 

att applikationerna ska ha relevant innehåll. För driva produktutveckling och expandera sin 

verksamhet krävs kapital, en fördel är att Seniorporten bedrivs parallellt med den vanliga 

verksamheten. För brukar- och vårdarapplikationerna krävs relevant sortimentsbredd. Projektgruppen 

anser att det är en fördel för Phoniro att kunna erbjuda en hel produktserie, på så sätt kan antalet 

leverantörer som tillhandahåller tekniska produkter till kommunerna minskas. Därtill krävs, som 

tidigare nämnt, nära kundrelationer och kompetent personal på Phoniro.  

För att lyckas med lanseringen och videosamtalsfunktionen krävs samarbetspartners, Key Partners. 

För att kunna sälja en applikation på App Stor krävs ett godkännande från Apple. Dessutom finns det 

en framtidsvision om att kunna koppla ihop Seniorporten med Apple HealthKit. Mjukvaran IceLink 

möjliggör videosamtalsfunktionen i applikationerna. Till en början kommer en demoversion används, 

när tiden är inne kommer ett abonnemangsavtal skrivas för att möjliggöra framtida samarbete och 

lansering. Det som kommer att innebära kostnader för Seniorporten behandlas i Cost Structure. För 

att kunna skapa applikationerna krävs personal, vilket innebär lönekostnader. Dessutom måste 

personalen ha tillgång till teknisk utrustning och diverse program såsom Xamarin och IceLink. 

Personalen behöver dessutom en arbetsplats, vilket leder till indirekta hyresavgifter eller inköp av 

fastighet. För att nå kunderna måste någon typ av marknadsföring användas, därför uppstår kostnader 

för såväl personal som reklam, att delta på exempelvis mässor kräver en avgift.  

Revenue Streams innebär hur företaget ska tjäna pengar på Seniorporten. Anhörigapplikationen 

kommer antingen att säljas genom en engångskostnad eller månadsavgifter. Betalning sker direkt via 

App Store eller Play Butik. Användarna betalar bland annat för att få tillgång till information samt 

kommunikation med vårdpersonal och brukare. Anhöriga betalar för de funktioner som 

tilläggstjänsterna i applikationen ger. För brukar- och vårdarapplikationerna köper kommunerna 

licenser av Phoniro som de i sin tur ger till privata aktörer. Brukarna och vårdpersonal får tillgång till 

produkten genom licenserna som kommunerna betalar via faktura. Genom att kommunerna köper 

Seniorporten kan deras totala kostnader minska. Vårdpersonalen kommer få en bättre arbetsmiljö, 

vilket i sin tur leder till att de kan utföra sitt arbete på ett bättre sätt. Resultatet blir att vården och 

omsorgen får högre kvalitet. Det är innehållet i applikationerna som möjliggör den positiva 

utvecklingen med att använda Seniorporten.   
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Bilaga 7 Slacks modell               (Bilaga 7 består av 2 sidor) 

Slacks modell, rubrik 2.3.5, är en analys som åskådliggör order winners och order qualifiers för en 

produkt. Faktorerna finns sedan i åtanke vid framtagning av produkten. 

 

Seniorporten delas upp i två delar. En analys görs för anhörigapplikationen och en för brukar- och 

vårdarapplikationerna. Den förstnämnda är riktad till privatpersoner och kommer finns tillgänglig på 

App Store och Play Butik, medan licenser för brukar- och vårdarapplikationerna hyrs ut till 

kommunerna som sedan ger dessa vidare till privata vårdaktörer gratis. Anhörigapplikationen kommer 

att se likadan ut för alla anhöriga medan brukarens applikation kommer att kunna anpassas efter 

dennes individuella behov. Brukaren kommer endast att se de funktioner behövs. De funktioner som 

inte används av brukaren kommer att synas i anhörigapplikationen ändå, det kommer dock inte finnas 

något under flikarna utan de anhöriga kommer att se en text likt ”din närstående använder inte den här 

funktionen”. Brukaren kan även begränsa den anhörigas tillgång till information.  

Designförändringar på samtliga applikationer kommer att ske väldigt sällan för att uppfylla kravet om 

användarvänlighet. Ett krav för att produkten ska bli populär hos kunder och användare är att den kan 

användas utan utbildning och erfarenhet. Nya funktioner som läggs till efterhand, ska följa designen 

och uppbygganden av tidigare tjänster. Kvaliteten för brukar- och vårdarapplikationerna kommer vara 

avgörande för om Seniorporten får genomslag på marknaden. För att videosamtalen ska kunna ersätta 

vissa korta tillsynsbesök måste produkten fungerar felfritt samt ge en skarp bild och ett bra ljud. 

Samtliga funktioner måste hålla hög kvalitet för att undvika problem med dokumentation och dylikt. 

Anhörigapplikationen behöver vara pålitlig så att användarna vet att de får rätt information i rätt tid. 

Kvaliteten ska vara hög men kraven är inte lika höga på denna applikation som för brukar- och 

vårdarapplikationerna. Licenserna för brukar- och vårdarapplikationerna kan komma att bli många, 

då behovet är betydande och de både segmenten stora, rubrik 9.4.1. Anhörigapplikationen kommer att 

säljas i mindre volymer då denna målgrupp består av färre individer.  
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För att vinna affärer med anhörigapplikationen krävs pålitlighet, tillgänglighet i avseendet att 

produkten kan användas och köpas när kunderna önskar samt användarvänlighet. Dessutom måste 

applikationen ha det innehåll som marknaden kräver och önskar. För att ta reda på vilket innehåll som 

ska finnas görs marknadsundersökningar, rubrik 2.4.3, och pilottester. Qualifiers, alltså det som 

kvalificerar produkten till köp, är pris och kvalitet. Med detta menas att kvaliteten måste vara 

godtagbar och att priset ska vara tilltalande. Projektgruppen tror att andra faktorer såsom innehåll är 

viktigare än priset. Mindre viktigt med produkten är att den kan kundanpassas samt att det inte spelar 

någon roll var kunden befinner sig för att denna ska kunna använda applikationen så länge 

internetanslutning finns.  

På brukar- och vårdarapplikationerna ställs andra krav för att en affär ska bli av. Kvaliteten är, som 

nämnts ovan, avgörande för att produkten ska fungera och accepteras. Dessutom krävs support för att 

eventuella problem ska kunna åtgärdas på ett snabbt och effektivt sätt. Då brukarapplikationen ska 

anpassas efter individens behov måste produkten vara flexibel och pålitlig. Detta innebär också att 

innehållet måste vara relevant och tillfredsställa såväl kundernas som användarnas behov. Samtliga 

delar av produkten måste vara användarvänliga och lättförståeliga så att även vissa teknikfientliga 

personer kan tilltalas. Faktorer som måste uppfyllas för att kvalificera brukar- och 

vårdarapplikationerna till köp är pris och snabbhet. Produkten måste vara snabb för att den ska gå att 

använda aktivt ute hos brukarna. Priset är dock inte direkt avgörande vid upphandling så länge två 

företag inte uppfyller exakt samma förhållanden. Därför är det viktigt för företaget att satsa på sådant 

som utmärker produktens användbarhet, men ändå ha priset i åtanke. Andra mindre viktiga faktorer 

är att kundernas plats inte påverkar produkten så länge de har tillgång till internet.  

Ovan nämnda faktorer, som är avgörande vid affärer, ställer i sin tur krav på verksamheten. För att 

kunna erbjuda en bra anhörigapplikation måste Phoniro och projektgruppen tillhandahålla en produkt 

med jämn och godtagbar kvalitet. Brukar- och vårdarapplikationernas huvudkrav är kvalitet, detta är 

en faktor som därmed ska genomsyra hela arbetsgången. För att kunna erbjuda den kundanpassning 

som krävs för brukarna måste Phoniro och projektgruppen vara beredda på omställning och ha ett 

flexibelt arbetssätt. Brukar- och vårdarapplikationerna kräver support för att äldreomsorgens 

verksamhet ska fungera optimalt. Därtill är det viktigt, att ha kundkännedom och arbeta med 

innovationer för att kunna fortsätta uppfylla order winner-faktorerna för samtliga applikationer. 
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Bilaga 8 Hills metod               (Bilaga 8 består av 2 sidor) 
Hills metod, rubrik 2.3.4, belyser och analyserar ett företags mål, marknadsstrategi, hur företaget 

vinner order samt processer och stödfunktioner som krävs av företaget för att kunna göra detta. Nedan 

presenteras Hills metod över anhörigapplikationen samt brukar- och vårdarapplikationerna. 

Anhörigapplikation 

Steg 1: ett av målen för projektgruppen och Phoniro, vad gäller anhörigapplikationen, är att produkten 

så fort som möjligt ska ge ”return on investments”. Alltså täcka upp för de kostnader som utvecklingen 

av applikationen genererat, för att sedan kunna gå med vinst. Med applikationen vill projektgruppen 

även att Phoniro ska kunna expandera till nya kundsegment och marknader.  

Steg 2: för att kunna förverkliga målen krävs en marknadsstrategi, alltså en förståelse och en plan för 

hur projektgruppen och Phoniro ska agera för nå de nämnda målen. För att anhörigapplikationen ska 

bli accepterad och intressant för målgruppen krävs det att projektgruppen och Phoniro kan förstå 

kundernas behov och önskemål. Segmentering och targeting är viktiga för att tydliggöra vilka 

kunderna är samt för att kunna anpassa utvecklingen till rätt målgrupp. Se mer under rubrik 

9.4.1Segmentering, targeting. Projektgruppen ska positionera och differentiera Seniorporten på ett sätt 

som skapar konkurrensfördelar samt utveckla marknadsmixen så att produkt, pris, plats och promotion 

passar för anhörigapplikationen, läs mer i bilaga 39. Avgörande för framgången av 

anhörigapplikationen är även att målgruppens intresse väcks. De måste uppmärksammas på nyttan 

med produkten och värdet den kan ge. Därtill är det viktigt att bevaka konkurrenters utveckling och 

hela tiden arbeta innovativt för att ligga steget före dem.  

Steg 3: visar vad som fordras av produkten för att den ska vinna order på marknaden. För 

anhörigapplikationen krävs det att den finns tillgänglig att köpa, pålitlighet, användarvänlighet samt 

jämn kvalitet. Dessutom måste priset vara relevant samt att applikationen måste ha det innehåll och 

funktioner som är av värde för användarna.  

Steg 4 och 5: visar vilka processer och stödfunktioner som krävs av Phoniro för att kunna leverera 

produkten. Det bör ske kontinuerliga kundundersökningar och pilottester för att säkerställa att 

produkten möter kundernas behov. Dessutom krävs det forskning och utveckling inom ämnet för att 

möta det i dagsläget relativt okända behovet samt tekniker som kan konkretisera innovationerna. Det 

fordras även ett datorsystem där applikationen kan tas fram och lagras samt ett betalsystem för att 

kunna ta emot ersättning från dem som vill köpa applikationen. Viktiga delar att arbeta med är 

kontrollsystem och underhåll för att säkerställa att applikationen är pålitlig och håller jämn kvalitet.  
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Brukar- och vårdarapplikationerna 

Steg 1: det första målet för projektgruppen och Phoniro vad gäller brukar- och vårdarapplikationerna 

anser projektgruppen vara detsamma som för anhörigapplikationen. Det vill säga att produkten så fort 

som möjligt ska ge ”return on investments”, alltså täcka upp för de kostnader som utvecklingen av 

applikationen genererat, för att sedan kunna gå med vinst. Därtill är brukar- och vårdarapplikationerna 

en produktutveckling som ska generera marknadstillväxt och göra Phoniro marknadsledare i 

branschen. 

Steg 2: det finns likheter med samma steg för anhörigapplikationen. Det är lika viktigt med 

segmentering, targeting, positionering och differentiering samt att förstå kundernas behov och 

önskemål. Phoniro bör även bevaka konkurrenters sortiment och agerande vid framställning av 

brukar- och vårdarapplikationerna. Det är av betydande vikt att erbjuda en applikation som kan 

kundanpassas till varje brukare. Alla människor har inte samma behov och förutsättningar, därför 

måste det finnas möjlighet till variation i tilläggstjänsterna. Forskning och utveckling i ämnen som 

berör äldreomsorgen och individers behov vid olika medicinska tillstånd bör bevakas. Phoniro bör 

arbeta med innovationer som anpassas efter ny forskning.   

Steg 3: åskådliggör, som tidigare nämnts, vad som fordras av produkten för att den ska kunna vinna 

order på marknaden. För brukar- och vårdarapplikationerna krävs det att de håller hög kvalitet, är 

pålitlig och enkel att förstå sig på samt att tekniken möjliggör en snabb navigering i tjänsten. 

Applikationerna måste efterleva de krav som ställs av kunder och myndigheter. Dessutom ska teknisk 

support erhållas från Phoniro både före, under och efter affär. Det krävs också att brukar- och 

vårdarapplikationerna erbjuder det innehåll och tilläggstjänster som kunden vill ha. Innehållet ska 

dessutom vara möjligt att anpassa så att det på bästa sätt tillfredsställer den enskilde brukarens behov. 

Steg 4 och 5: de processer och stödfunktioner som krävs av Phoniro för att kunna leverera produkten 

på ett attraktivt sätt i det vala segmentet, handlar till stor del om att förstå kundernas behov. 

Kundundersökningar och pilottester ska göras, därefter bör produkten anpassas efter kundernas 

önskemål. Dessutom ska Phoniro tillhandahålla teknisk support och kundservice till sina kunder för 

att ytterligare öka värdet i produkten samt stärka kundrelationerna. Liksom för anhörigapplikationen 

krävs något slags betalningssystem för hantering av intäkter. Teknikerna behöver ett datorprogram för 

att kunna ta fram och hantera applikationerna. Dessutom behövs ett affärssystem för att bland annat 

hantera och visa information angående brukarnas och anhörigas individuella applikationer. Det ställs 

även krav på kvalitetskontroller, underhåll samt uppföljningar angående hur applikationerna fungerar, 

accepteras och hanteras. Därtill fordras marknadsföring angående den nya produkten, se mer under 

rubrik 9.4.2.6. 
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Bilaga 9 Huvudkonkurrenter               (Bilaga 9 består av 3 sidor) 

Nedan presenteras Seniorportens huvudkonkurrenter. För att läsa om projektgruppens slutsatser 

angående respektive företag se rubrik 5.3.1. 

Tunstall Healthcare 
Tunstall Healthcare Group är ett världsledande brittiskt företag inom trygghetsteknik och 

systemlösningar. De arbetar för att underlätta samt förbättra vård och omsorg för äldre, 

funktionshindrade och kroniskt sjuka. Företaget utvecklar säkra, högkvalitativa och kostnadseffektiva 

rutiner, system och tekniker för vård och omsorg. Företagets produkter ger brukaren mer 

självständighet, välbefinnande och trygghet, vilket möjliggör för dem att bo hemma längre. Tunstall 

har funnits sedan 1957 och har över 1800 anställda världen över. Två 

och en halv miljon brukare i 30 länder använder sig idag utav 

Tunstalls produkter. I Sverige har Tunstall Nordic sitt huvudkontor i 

Malmö och är verksamma i Sverige, Danmark och Finland samt har 

samarbetspartners i Norge och på Island. Tunstall, likt Phoniro, 

erbjuder bland annat digital nyckelhantering, trygghetslarm, 

nattillsyn via videokamera, medicinskåp och e-hälsa. Dessutom 

erbjuder de båda företagen en stor del, näst intill identiska produkter, 

såsom sänglarm, fallsensorer samt planerings- och 

uppföljningssystem med mera.130 

Telehealth är samlingsnamnet på en rad tjänster för att kunna mäta en brukares hälsa i det egna 

hemmet. Tunstalls Telehealth ger information i realtid och kan bidra till att förbättra kvaliteten i 

vården genom att förutse eventuella försämringar i patienternas hälsotillstånd innan de inträffar, vilket 

i sin tur minskar antalet sjukhusbesök. MyMedic samlar in brukarens hälsoinformation genom att 

interageras med medicinteknik utrustning samt hälsointervjuer. Funktionen Myclinic Mobile är en 

applikation för surfplatta som möjliggör för vårdpersonal att ge videobaserad vård till brukaren i 

dennes hem. Varje brukare har sin egna unika inloggning och när den aktiveras ges åtkomst till den 

individuella hälsoplanen.131 Personalen kan uppfatta brukarens allmäntillstånd och guida denne till att 

själv mäta sina värden med hjälp av viss utrustning som redan finns i hemmet. Myclinic@home är 

applikationen för surfplattan som gör det möjligt för patienter att mäta sina hälsovärden i hemmet. 

Med utrustningen kan brukaren själv utföra vissa lättare undersökningar såsom exempelvis mäta 

blodtryck, puls och lungfunktion. Applikationen Myclinic@home stödjer även andra funktioner 

såsom internetuppkoppling, kalender, kontaktbok, Facebook och andra sociala forum.132 Den 

medicintekniska utrustningen kommunicerar trådlöst med surfplattan, mäter och lagrar resultat. 

Personalen kan ta del av resultatet direkt. Icp triagemanager är vårdpersonalens del av Telehealth där 

all information samlas. Funktionen analyserar mätvärden samt intervjuinformation och prioriterar 

sjukvårdsinsatser genom färgkodning till varje enskild brukare. Detta gör att vårdpersonalen snabbt 

kan uppfatta de individer som är i störst behov av vårdinsatser.133 

IntraPhone 
IntraPhone är ett företag med verksamhet i Sverige och Nederländerna. Verksamheten startade i 

Sverige år 2001. Företaget startades i syfte att förbättra möjligheten till kommunikation och 

                                                 
130 (Tunstall, Tunstall, 2015) 

131 (Tunstall, MyMedic, 2015) 

132 (Tunstall, Myclinic@home, 2015) 

133 (Tunstall, Telehealth - framtidens vårdmodell, 2015) 

Figur 1 bilaga 9 visar Tunstalls Groups 

placeringar i världen (Tunstall, Tunstall, 

2015) 
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uppföljning inom hemtjänsten. IntraPhone-plattformen tillåter dokumentering på ett effektivt och 

säkert sätt. Vårdpersonalen kan få rätt information om varje brukare under besöken samt all 

nyckelhantering sker digitalt. Plattformen säkerställer dokumentation, tidrapportering och 

kommunikation med ledning och medarbetare. Personalen kan enkelt godkänna och redigera sina 

rapporter, få en överblick över vad som hänt med brukaren sedan sist samt se arbetsdagens planering. 

Plattformen underlättar också för arbetsledaren som lätt kan ändra och skapa scheman samt få tillgång 

till statistik, rapport och blanketter. Arbetsledaren kan i realtid se var vårdpersonalen befinner sig för 

att exempelvis se vem som är närmst för att ta hand om ett larm.134  

IntraPhone hanterar LOV och är ett underlag för ersättning till utförare av hemtjänsten eller avgifter 

till brukarna. Systemet ger en bra överblick av verksamhetens olika nivåer.  IntraPhone fungerar på 

smartphones, surfplattor, fasta telefoner eller dator. År 2011 lanserade de en applikation för 

vårdpersonalen med stöd i Android. Möjlighet finns att involvera hela vårdkedjan såsom legitimerad 

personal, formella och informella vårdgivare eller familjemedlemmar.134 

IntraPhone är en centralt styrd tjänst. Företaget tar hand om drift, 

övervakning och backup åt kunderna. De olika telefonverktygen 

är åtkomliga via en vanlig telefon eller mobiltelefon. 

Vårdpersonalen ringer ett kostnadsfritt samtal från brukarens fasta 

hemtelefon och får då lyssna på instruktioner eller eventuella 

meddelanden från tidigare medarbetare eller ledning. När arbetet 

är utfört och det är dags att lämna brukaren, ringer vårdpersonalen 

på nytt till IntraPhone och rapporterar med sifferkoder och 

intalade meddelanden vad som utförts under besöket. De insatser 

som skall rapporteras finns tryckta på ett plastkort som 

personalen bär med sig. För att få en lika säker platsidentifikation 

krävs en typ av streckkod hemma hos brukaren. När vårdpersonalen kommer hem till brukaren 

registrerar de ankomst mot streckkoden, samma sak när besöket är över.134 

Vårdpersonalen kan också använda en Android-baserad 

smartphone eller surfplatta för att rapportera mot IntraPhone-

systemet. Med smartphone-applikationen finns också möjlighet 

att få ut planeringen för personalens arbetsdag samt kartor. Den 

sociala dokumentationen talas enkelt in som ett ljudmeddelande. 

IntraPhones LiveText-tjänst har personal som omvandlar det 

inspelade meddelandet till text. Applikationen kan integreras 

med centrala verksamhetssystem, lönesystem och andra system 

som kan ha nytta av informationen. Med närståendetjänsten kan 

man enkelt få reda på när ens närstående fick besök av 

hemtjänsten sist eller senaste gången en viss insats utfördes. Den 

närstående ringer till IntraPhone från ett nummer som är 

registrerat till tjänsten. Via ett talsvar kan närstående lyssna på 

information från hemtjänsten. Möjlighet att lämna meddelanden 

till hemtjänsten kan också finnas.135 

IntraPhone har startat projektet ”Informationsapp för brukare och närstående”. Syftet är att ta fram en 

kommunikationsplattform, för smartphones och surfplattor, där information om vård- och 

                                                 
134 (IntraPhone, För äldreomsorg, 2015) 

Figur 3 bilaga 9 visar IntraPhones lösning för 

Andorid, (IntraPhone, För äldreomsorg, 2015) 

Figur 2 bilaga 9 visar IntraPhones produkter 

(IntraPhone, För äldreomsorg, 2015) 
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omsorgsbesök görs tillgänglig för brukare och dennes närstående. Avsikten är att skapa nya vägar för 

uppföljning och kommunikation mellan brukare, närstående och vårdpersonal. Tjänsten vill också 

uppmuntra självständighet, kvarboende och säkerhet samt kan fungera som ett stöd för minnet. 

Dessutom skapar tjänsten förutsättningar för brukaren att kontrollera och planera sitt eget liv.135  

Enligt Alla Bolag hade IntraPhone en förlust på 146 000 kr år 2014 vilket är en kraftig förändring från 

2013 då företaget gick med vinst, 546 000 kr. Andra siffror pekar på att antalet anställda och företagets 

tillgångar har ökat. Detta kan tyda på att företaget gjort en investering, vilken exempelvis skulle kunna 

vara projektet för att ta fram en informationsapplikation för brukare och anhöriga.136 

Honor  
Honor är en helt nylanserad tjänst och applikation i USA som 

fortfarande är under utveckling. Tjänsten försöker lösa problemet 

med att antalet äldre människor i samhället ökar och att äldrevården 

blir alltmer ansträngd. Honor är en kombinerad tjänst och produkt 

som handlar om att hemtjänstpersonal ska använda en applikation 

i sitt dagliga arbete. När en brukare blir medlem i Honor får han 

eller hon en smartphone till sitt hem. Genom den ges information 

om exempelvis vilka vårdgivarna är och brukaren kan även lämna 

feedback angående sina erfarenheter. Via applikationen kan 

brukaren föra videosamtal med vårdpersonal, de kan i förväg se när 

vårdpersonalen kommer på besök och när. Närstående kan också 

ladda ner applikationen och kan då se när vårdpersonalen anländer, vad de hjälper till med och när de 

lämnar. De närstående har även möjlighet att lämna feedback till vårdpersonalen. Brukaren får ett 

individuellt omsorgschema men kan också lämna meddelande i applikationen om extra hjälp skulle 

behövas, exempelvis hjälp med vissa ärenden eller om de skulle behöva skjuts någonstans. Brukaren 

och närstående kan även hålla kontakten elektroniskt med vårdpersonalen mellan besöken.137  

  

                                                 
135 (IntraPhone, Så fungerar det, 2015) 

136 (Bolag, 2015) 

137 (Honor, 2015) 

Figur 4 bilaga 9 visar Honors lösning 

(Honor, 2015) 
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Bilaga 10 Konkurrenter                               (Bilaga 10 består av 6 sidor) 
Telia Healthcare 
Erbjuder kommunikationslösningar som möjliggör 

effektivare vård och ett friskare liv för äldre eller personer 

med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Deras 

lösningar kan höja livskvaliteten för brukarna och öka 

effektiviteten inom äldreomsorgen. Telia Healthcare erbjuder 

brukarna uppkopplad vård hemifrån via en smartphone eller 

surfplatta. Brukaren kan få hjälp med olika typer av tjänster 

såsom blodprov och EKG-mätning i hemmet. De kan följa sin 

egen hälsoutveckling och få påminnelser om de glömt bort 

viktiga saker. Telia Healthcare erbjuder brukaren exempelvis nattillsyn, larm kopplat till larmcentral, 

larm som varnar när brukaren lämnar huset, medicinpåminnelser, belysningsstyrning samt 

påminnelser vid exempelvis påslagen kaffebryggare. Dessutom finns funktioner för personvåg och 

blodtrycksmätning som elektroniskt lagrar data.138  

Vårdpersonalen kan använda Telia Healthcare genom att bland annat utföra tid- och insatsrapportering 

via smartphone, en annan positiv sak är att de alltid är uppkopplade och har med sig ”att göra listan” 

digitalt. Dessutom är det ständigt uppkopplade mot internet och kan på så vis snabbt och lätt finna 

information. Telia Healthcare erbjuder även digitala lösningar till inskrivna patienter inom sjukvården 

och till människor som vill effektivisera sina kommande sjukvårdsbesök.138 

Projektgruppen anser att Telia Healthcare är en konkurrent som behöver bevakas. De erbjuder i 

nuläget betydande delar som Phoniro har eller vill utveckla. Dock saknar de en anhörigportal och 

sätt att effektivt kommunicera mellan brukare, anhöriga och vårdpersonal. Telia Healthcare kan vara 

en framtida samarbetspartner då de tillhandahåller smarta lösningar för att brukaren själv ska kunna 

utföra undersökningar.  

Omsorgsdagboken Stockholms stad 
En tjänst inom Stockholms stad som gör det enklare för brukare 

och närstående att följa upp beslut som tagits om omsorgen. 

Omsorgsdagboken möjliggör för brukare och dennes anhöriga att 

kunna ta del av exempelvis journalanteckningar, brukarens 

genomförandeplan och vad som skett. Dessutom innehåller den 

kontaktuppgifter.139  

Omsorgsdagboken erbjuds i nuläget endast till invånare i 

Stockholmsområdet och är därför ett ganska litet hot mot Phoniro. 

Omsorgsdagboken har bara en lite del av Phoniros totala 

produktbredd och saknar bland annat videosamtalslösningen helt. Omsorgsdagboken bygger på 

information som lagrats i Phoniro Care. 

  

                                                 
138 (Telia, 2015) 

139 (Stockholms-stad, 2015) 

Figur 2 bilaga 10 visar en bild som 

representerar Omsorgsdagboken 
(Stockholms-stad, 2015) 

Figur 1 bilaga 10 visar en bild på Telia 

Healthcare  (Telia, 2015) 
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Pulsen combine 
Säger sig vara ”marknadens modernaste stödsystem för den 

kommunala socialtjänsten”. Pulsen combine är en webbaserad 

tjänst som knyter samman medborgare, myndighet och utförare. 

Deras grundläggande idé är att ett formulär bara ska behöva fyllas 

i en gång, uppgifterna sparas och visas i systemet när behov finns. 

Det ska underlätta för personal vid myndighet och utförare av 

vården. Medborgare kan exempelvis fylla i sina egna ansökningar, 

utföra val av vårdgivare (LOV), få tillgång till sina ärenden via 

internet samt ge anhöriga insyn i sin vård. Myndigheten får ökad 

effektivitet och kan erbjuda bättre service genom att tjänsten effektiviserar kommunikationen. 

Utförare kan genom tjänsten exempelvis upprätta genomförandeplaner, göra måluppföljning, 

resursplanering, insatsrapportering och schemaläggning. 140   

Projektgruppen anser att Pulsen combine i nuläget är en ganska liten konkurrent till Phoniro. De 

arbetar inte direkt med samma saker. Pulsen combine är inte endast inriktade mot äldrevården utan 

mer socialtjänsten i stort. 

Visiba care 
Grundades 2014 i Göteborg och finns numera i Sverige, Storbritannien och 

Finland. Visiba care utvecklar tjänster för att kunna ge en bättre vård för alla. 

Produkten ger vårdpersonal möjlighet att öppna en videolänkad mottagning 

och erbjuder därmed vårdbesök online.141  

Företaget är i nuläget ingen större konkurrent till Phoniro då de inte riktar 

sig mot äldrevård. 

 

Speakset 
Är ett företag i Storbritannien som möjliggör för vårdpersonal att koppla 

upp sig mot brukare i dennes hem och hålla videobaserade telefonsamtal 

med hög kvalitet. Brukaren tar emot videosamtalet på sin TV-skärm och 

tekniken är så enkel att de äldre lätt kan förstå.142 

Speakset erbjuder endast videosamtal, de har inte helheten som Phoniro 

erbjuder, därför är de inte ett direkt hot. Det viktigt att bevaka företaget 

för att upptäcka eventuella förändringar i deras strategi som kan utgöra 

större hot mot Phoniro. 

Sight call 
Är en global plattform för molnkommunikation som erbjuder 

videosamtal.143  

Företaget har inte positionerat sig alls mot äldrevård eller sjukvård. 

Därför anser projektgruppen att de inte utgör något större hot. 

                                                 
140 (PulsenCombine, 2015) 

141 (VisibaCare, 2015) 

142
 (Speakset, 2015)  

143 (SightCall, 2015) 

Figur 6 bilaga 10 visar Sight calls 

utformning (SightCall, 2015) 

Figur 5 bilaga 10 visar en bild på 

hur Speakset är utformad  

(Speakset, 2015) 

Figur 4 bilaga 10 visar en 

bild som representerar Visiba 

Care (VisibaCare, 2015) 

Figur 3 bilaga 10 visar en bild som 

representerar Pulsen Combine 

(PulsenCombine, 2015) 
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Joicecare 
Joicecare har kontor i Stockholm, Örebro och 

Göteborg. De erbjuder kommuner och landsting 

att koppla upp brukare genom TV-besök och 

nattlig fjärrtillsyn. Företagets produkter 

möjliggör ökad delaktighet, valfrihet och 

livskvalitet inom äldreomsorgen. Tjänsten för 

videobaserade samtal fungerar genom att 

brukaren får en apparat installerad till sin TV. När 

samtal inkommer ringer det i apparaten och 

brukaren kan välja att svara eller att avstå.144  

Joicecare utgör inget direkt hot mot Phoniro eller Seniorporten i dagsläget. Delvis för att tekniken 

skiljer sig avsevärt med också för att Joicecare saknar Phoniros produktbredd och Seniorportens 

övriga funktioner. 

Tieto – Lifecare 
Tieto grundades 1999 och är idag det största IT-tjänsteföretaget 

i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. De 

erbjuder globala produktutvecklingstjänster inom informations- 

och kommunikationsteknologi. Deras kärnmarknader är i 

Norden men främst Finland och Sverige.145  

Lifecare konceptet är en del av Tietos framtidsvision kring 

innovativa IT-lösningar inom området socialtjänst. Lifecare 

stödjer aktuell handläggningsprocess och säkrar att rätt 

information finns på rätt ställe för rätt vård. Syftet med 

produkten är att ha en obruten vård- och omsorgskedja genom 

livets alla skeden. Det ska vara ett fullt integrerat system som 

löper tvärs igenom hela hälso- och omsorgssektorn.145 

En del av arbetet heter Lifecare Mobil Hemtjänst och är ett mobilt stöd för hemtjänstpersonalen, som 

bygger på Phoniro Care. Personalen får åtkomst till arbetsschema, väsentlig dokumentation och 

återrapportering direkt via mobilen. Brukaren ska aktivt kunna ta del av sin pågående vårdprocess. 

Detta är ett koncept som ännu inte är framtaget och lanserat.145 

Projektgruppen hittar ingen information om att Tieto tillhandahåller eller utvecklar en 

videosamtalsfunktion eller ett integrerat applikationssystem för brukare, vårdpersonal och anhöriga. 

Projektgruppen drar därför slutsatsen att Tieto i dagsläget inte är en stor konkurrent till Seniorporten 

idag. Tieto är en nära samarbetspartner till Phoniro vilket innebär att de kan dra nytta av relationen. 

                                                 
144 (JoiceCare, 2015) 

145 (Tieto, 2015) 

Figur 7 bilaga 10 visar hur JoiceCare fungerar (JoiceCare, 2015) 

Figur 8 bilaga 10 visar en bild för hur Tieto - 

Lifecare fungerar  (Tieto, 2015) 
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Hälsoteknikcentrum Halland - Hemtjänsten 3.0 
Är ett projekt som drivs av Hälsoteknikcentrum 

Halland tillsammans med kommunerna i Halland. 

Syftet med projektet är att utveckla en IT-baserad 

tjänsteplattform med applikationer inom 

äldreomsorgen, i syfte att öka effektiviteten och 

flexibiliteten i verksamheten samt underlätta 

införandet av ny teknik. Applikationen ska fungera 

som ett heltäckande administrativt system för 

hemtjänsten, bland annat erbjuds minnes- eller 

kommunikationshjälpmedel för personalen i det dagliga arbetet. Personalen ska få påminnelser om 

vad som ska göras, exempelvis ringa sköterskor, beställa mat, hämta och lämna nycklar samt ringa 

anhöriga. Systemen ska vara integrerade vilket betyder att påminnelser, eventuell beställning och 

fakturering ska skötas i samma applikation. I samarbete med Cybercom har projektet tagit fram ett 

koncept för ett framtida IT-hjälpmedel för hemtjänsten. Tjänsten kan göras tillgänglig med 

applikationer för den äldre och dennes närstående utan direkt förmedling av vård- och 

omsorgsgivare.146  

Projektet verkar inte längre vara aktuellt, ingenting har skrivits om det sedan början av 2013, vilket 

är mer än två år sedan. Vid kontakt med Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig på 

Hälsoteknikcentrum Halland, framkom det att det inte finns något företag som levererar Hemtjänst 

3.0 idag, de har inte tagit konceptet vidare ännu. Däremot drivs fortfarande ett studentprojekt om 

ämnet. Projektgruppen anser att Hemtjänst 3.0 inte är ett hot mot Seniorporten i nuläget.  

Claris companion 
Är en produkt som gör det möjligt för äldre att komma i 

kontakt med likasinnade personer, familj, vänner och 

vårdpersonal. Claris One är en surfplatta med ett inbyggt 

program för kommunikation. Användaren behöver inte 

logga in eller starta applikationen. Produkten tillhandahåller 

en kalender som både de anhöriga och senioren kan 

redigera, videosamtalsfunktion, email och 

textmeddelanden. Dessutom kan anhöriga ladda upp foto 

och video. Produkten kan ge medicinpåminnelse, tillgång 

till webbläsare samt ge svar på vanliga frågor. Därtill kan 

produkten fråga den äldre hur denne mår samt visa 

träningsvideos. Produkten är främst utvecklad för kommunikation mellan brukaren och dennes 

närstående. Enligt Claris hemsida ska produkten också fungera tillsammans med hemtjänst.147  

Förutom denna produkt erbjuder företaget inga andra lösningar för hemtjänsten såsom Phoniro gör. 

Projektgruppens slutsats är att Claris Companion inte är något större hot mot Seniorporten då syftet 

och funktionerna med produkterna skiljer sig väsentligt.  

 
 
 

                                                 
146 (Hälsoteknikcentrum, 2015) 

147 (ClarinsCompanion, 2015) 

Figur 9 bilaga 10 visar utformningen av hemtjänst 3.0 

(Hälsoteknikcentrum, 2015) 

Figur 10 bilaga 10 visar utformningen av Claris 

Companion (ClarinsCompanion, 2015) 
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Focuscura 
Focuscura är ett nederländskt företag som erbjuder personlarm, digital 

nyckelhantering, videobaserade samtal och digitaliserad hemtillsyn. Med den 

digitaliserade hemtillsynen kan vårdpersonal följa och vägleda patienterna på 

distans. Patienten gör själv mätningar hemma, med hjälp av särskild apparater. 

Individen kan möta blodtryck, puls, vikt, se glukosnivå samt svara på 

skräddarsydda frågeformulär. Focuscura erbjuder program för hjärtsvikt, 

hjärtbesvär, KOL samt graviditetsdiabetes. Systemet varnar om en mätning 

hamnar under eller över ett förinställt värde. Då kan vårdpersonalen upptäcka 

om något är fel och direkt ta kontakt med patienten. De videobaserade samtalen 

sker med hjälp av patientens egen dator, smartphone eller surfplatta. Tjänsten 

finns tillgänglig som iOS-app för klienter och vårdgivare. Företaget utför över 

85 000 videovårdstillfällen varje månad. Applikationen har en smart adressbok 

genom vilken klienterna och vårdgivaren snabbt kan få bildkontakt.148 

Focuscura är inte inriktade direkt mot äldrevården utan mot alla som är i behov av kontinuerlig vård. 

Det finns vissa likheter mellan Phoniro och Seniorporten men företaget saknar den helhet som 

konceptet har. Det är ändå av intresse för Phoniro att bevaka Focuscuras utveckling för att kunna 

erbjuda konkurrensfördelar, ifall Focuscura växer sig starkare inom Phoniros marknad.  

Oscar Senior 
Oscar Senior är en applikation för äldre som fungerar på surfplattor och 

smartphones. Oscar erbjuder flera utvalda kommunikationsmöjligheter 

genom text, video, ljus, bilder och påminnelser. Applikationen tillåter en 

kontinuerlig kommunikation mellan brukare och dennes närstående. 

Programmet består av två delar, Oscar Senior är brukarens applikation 

medan Oscar Junior är den närståendes applikation. Den närstående kan 

styra den äldres surfplatta via applikationen för att undvika frustation och 

teknikproblem från bådas sidor. Förutom att kommunicera med anhöriga 

kan brukaren läsa nyheter, e-böcker samt artiklar på Wikipedia. Även spel 

och kalender finns integrerat. Applikationen finns på åtta språk, varav 

svenska är ett.149  

Oscar Senior saknar andra lösningar för hemtjänsten och har igen välutvecklad funktion för hur 

vårdpersonalen ska integreras i kommunikationen. Detta är alltså ingen produkt som konkurrerar 

med Seniorporten i nuläget. Det kan ändå vara av intresse för Phoniro att bevaka företagets 

utveckling. 

 

                                                 
148 (FocusCura, 2015) 

149 (Oscar Tech, 2015) 

Figur 11 bilaga 10 visar 

hur Focuscura är utformad 

(FocusCura, 2015) 

Figur 12 bilaga 10 visar hur Oscar 

Senior är utformad (Oscar Tech, 

2015) 



 

XXXIII 

 

ILAB – Viva omsorg 

Viva Omsorg är en mobil applikation från ILAB framtagen i samarbete med Atea. Borlänge är den 

första kommunen i Sverige som tecknat avtal med Atea och ILAB om den nya applikationen. 

Uppstarten började i februari 2015. Applikationens syfte är att minska pappersarbetet och på så sätt 

ge mer tid till brukarna. Via en applikation som utvecklats för iPad och iPhone får personalen tillgång 

till sin planering, en uppdaterad genomförandeplan för den brukare de befinner sig hos samt möjlighet 

att dokumentera avvikelser, aktiviteter eller annan löpande information. Applikationen syr ihop hela 

flödet med planering av resurser, genomförandeplan, avvikelsehantering, dokumentation samt GPS-

baserad incheckning hos varje brukare. Portalen omfattas av följande delar: individ- och 

familjeomsorg, vård och omsorg, Viva LSS, hälso- och sjukvård, utförare, samarbetssamtal och 

familjerådgivning.150,151 

Atea skriver att det finns integrerade portallösningar för kunder och anhöriga som ger ökad interaktion 

och delaktighet. En profilsida finns där brukaren kan se sina planerade besök samt övrig information 

publicerad av omsorgs- och vårdgivare. En säker webbsida med möjlighet för anhöriga att ta del av 

information rörande besök uppdateras kontinuerligt med bland annat meddelanden och bilder.152 Detta 

är dock något som inte återfinns alls på ILAB:s hemsida där Viva Omsorg marknadsförs. Ateas 

information kan vara ett tecken på att detta är på väg att bli verklighet för Viva Omsorg. 

ILAB påminner om Phoniro i det avseende att båda arbetar med olika moduler, både aktörerna 

tillhandahåller bland annat statistik, insatsuppföljning och faktureringsmöjligheter. Det finns 

dessutom vissa likheter mellan Viva Omsorg och Seniorporten, dock verkar detta inte vara någonting 

som ILAB har utvecklat än. Dessutom finns det ingen information om att Viva Omsorg skulle ha 

möjlighet för videosamtal i dagsläget. Därtill saknar ILAB Phoniros produktbredd vad gäller 

exempelvis digital penna, nattillsyn och nyckelhantering. Trots att projektgruppen inte anser att ILAB 

just nu utgör en huvudkonkurrent till Phoniro är det är viktigt för Phoniro att studera ILAB:s 

utveckling. 

  

                                                 
150 (Norman & Axelsson, 2015) 

151 (ILAB, 2015) 

152 (Atea, 2015) 

Figur 13 bilaga 10 visar hur Viva Omsorgs applikation ser ut (ILAB, 2015) 
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Bilaga 11 Marknadsanalys                          (Bilaga 11 består av 3 sidor) 

Segmentering och Targeting för användarna 
Seniorporten ska bestå av tre olika applikationer en för vårdpersonal inom hemtjänst, en för brukare 

och en för dennes närstående. Gemensamt för alla tre segment är att först väljs individer ut som berörs 

av hälsa-och sjukvård från den totala marknaden. Därefter avskiljs äldreomsorgen från den övrig 

sjukvården, slutligen väljs segmentet: personer som berörs av hemtjänst. Projektgruppen väljer att inte 

segmentera gruppen vårdpersonal då kommunen köper in produkten. Samtliga i vårdpersonalen som 

har administrativa uppgifter samt är i kontakt med brukare ska därmed använda applikationen. 

Gruppen vårdpersonal består av övervägande kvinnor men även män, samtliga med olika befattningar 

och i varierande åldrar, med olika ursprung och förkunskaper. Det är dock viktigt för projektgruppen 

att utforma applikationen så att den passar för ändamålet och kan accepteras av så stor skara som 

möjligt. Detta ställer krav på ett enkelt gränssnitt som många förstår samt hänsyn måste tas till 

användarnas varierande erfarenhet av IT-produkter. Dessutom är det viktigt att personalen inte 

belastas med administrativt merarbete som en följd av digitaliseringen. Segmentet vårdpersonal 

använder den teknik som kommunen köper in. Det finns 290 kommuner i Sverige och hundratusentals 

individer arbetar med hemtjänst153. Kommunerna besitter köpkraft och vårdpersonalen finns 

tillgänglig, därför anser projektgruppen att segmentet är värt att satsa på. 

Den första avgränsning som görs för segmentet närstående är demografiska faktorer såsom ålder. 

Projektgruppen tror att den vanligaste åldern bland anhöriga är 45-70 år. Detta grundas på att det ofta 

är barnen eller partnern till brukaren som tar ansvar för dennes välmående. Segmentet består av både 

män och kvinnor med olika yrken och kunskap inom teknik. Projektgruppen drar slutsatsen att 

personer som inte tidigare är användare av IT heller inte är intresserade av en anhörigapplikation. Med 

andra ord är segmentet 45-70 åriga män och kvinnor med erfarenhet av IT-användning. Dessutom 

sker segmentering efter beteendemässiga faktorer, där endast de som är intresserade av att hjälpa sina 

äldre som är i behov av hemtjänst i vardagen, väljs som potentiella användare av produkten, till en 

början. Projektgruppen väljer att inte segmentera efter geografiska variabler då behovet av en 

anhörigapplikation är lika stort oavsett var man bor. Det som påverkar är hur långt det geografiska 

avståndet är mellan brukaren och dennes anhöriga. Behovet av anhörigapplikationen kan minska om 

brukaren lever tillsammans med någon som är i behov av hemtjänst. Då finns inte samma behov av 

att kontrollera vården och hjälpa brukaren i vardagen. Om Seniorporten expanderar utanför Sverige 

bör hänsyn tas till att det inom vissa kulturer är vanligare att barnen själva tar hand om sina föräldrar 

när de blir gamla. Dessa länder bör väljas bort då de inte är i lika stort behov av Seniorporten. Om 

slutsatsen dras att varje brukare har en närstående som är intresserad av att följa dennes vårdinsatser, 

så finns det 160 000 individer i Sverige som har intresse att ta dela av anhörigapplikationen. Segmentet 

har den köpkraft som krävs, finns tillgängliga samt det är praktiskt genomförbart att rikta sig mot detta 

segment.  
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Vid segmentering av brukare tas först hänsyn till demografiska faktorer såsom ålder, civilstånd och 

språkkunskaper. Basen för segmenteringen är att brukare har en viss ålder och därmed är i behov av 

hemtjänst. I regel börjar behovet av hjälp uppkomma vid en ålder av 75-84 år, vid 85 år och äldre 

behöver och vill nästan alla ha hjälp. Det största segmentet, enligt projektgruppen, som behöver 

Seniorporten är de som lever ensamma. Behovet av vissa delar i brukarapplikationen kan minska om 

den äldre bor tillsammans med någon som inte är i behov av hemtjänst, då kan denna person sköta en 

del av det som kommer att erbjudas i Seniorporten. Produkten kommer att finnas tillgänglig på 

svenska i första hand, vilket innebär att segmentering bör ske efter grundläggande kunskaper inom 

det svenska språket. Segmentering sker också efter beteendemässiga variabler exempelvis kunskaper 

om och attityder till produkter. Projektgruppen kommer att rikta produkten till de brukare som är 

relativt mottagliga för teknik. Det är av största vikt att produkten är utformad så enkelt som möjligt 

för att segmentet brukare ska kunna ta till sig produkten. Marknaden för Seniorporten segmenteras 

även efter brukarens sjukdomsbild. Användarna av produkten bör vara så friska att de kan navigera 

en surfplatta. Ju äldre och sjukare brukaren blir desto sämre blir dennes förmåga att använda 

applikationen. Applikationen kommer anpassas efter olika sjukdomssegment och brukarnas behov i 

övrigt. I dagsläget har 160 000 individer i Sverige hemtjänst och det sker 25 miljoner hemtjänstbesök 

per månad154. Segmentet är mätbart och tillgängligt, därför är det praktiskt genomförbart att rikta 

produkten mot det valda segmentet. 

Positionering 
Phoniro ska med Seniorporten stärka sin position på marknaden. Phoniro bör positionera sig genom 

att belysa fördelarna med produkten samt alla de tillfällen då det går att använda den. Fördelarna med 

produkten måste positioneras mot kommuner då det är de som köper in konceptet. De fördelar som 

fokus bör ligga på är kostnadsbesparing och kvalitetsökning. Då anhörigapplikationen kommer 

bekostas av de anhöriga själva bör denna del av konceptet positioneras mot den kvalitetssäkring och 

värdeökning applikationen ger. Man kan också positionera sig med hjälp av produktattribut, då 

applikationen kan komma att bestå av flertalet funktioner såsom exempelvis färdtjänstbokning, 

medicinpåminnelser och aktivitetssamordning för brukarna. Det är viktigt att välja ut de mest 
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väsentliga funktionerna att positionera Seniorporten mot, detta då människor har begränsad 

uppmärksamhet. Fördelarna måste vara viktiga, distinkta, överlägsna, kommunicerbara, 

svårkopierade samt lönsamma. I branschen är det viktigt att vara ärlig med positioneringen då 

kundrelationen är av största vikt och de flesta kommuner är återkommande kunder vid sådana här 

typer av affärer.  

Differentiering 
I den bransch Seniorporten befinner sig finns det 

många sätt att skilja sig mot sina konkurrenter, 

dessa skillnader kan generera stora 

konkurrensfördelar. Seniorportens främsta syften 

är att minska kostnaderna för hemtjänsten och 

framförallt att höja kvaliteten. Basen för en sådan 

applikation är videosamtal och det är genom 

tilläggstjänsterna produkten kan differentieras. Projektgruppen har en mängd olika idéer om 

tilläggstjänster som kan höja produktens värde samt effektivisera och förbättra kvaliteten på vården. 

För kunderna, som i huvudsak är kommunerna, är det viktigt att Phoniro poängterar att Seniorporten 

leder till minskade kostnader. Då anhörigapplikationen blir en produkt som de anhöriga själva får 

bekosta, är det viktigt att belysa kvalitet- och kommunikationsfördelarna som applikationen ger. 
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Bilaga 12 Personas, Scenarios och Imageboard            (Bilaga 12 består av 6 sidor) 

Personas 
Brukare 

Karin Karlsson är 76 år och hemmahörande i Laholm. Karins familj består av två vuxna barn och tre 

barnbarn. Hennes man är tyvärr bortgången sedan tre år tillbaka. Livet för Karin kretsar kring hennes 

högt älskade barnbarn, drömmen för henne är att få vara med i deras liv så länge det går. Två gånger 

i veckan ses de äldre i området för att spela bridge och dricka kaffe. De senaste två åren har Karin 

lidit av hjärtsvikt vilket gör att hon ofta behöver tillsyn av hemtjänstpersonal men också av familjen. 

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Det leder till att Karin 

blir trött och orkar mindre, får snabbare puls samt att hon kan samla på sig vätska. Det är viktigt att 

Karin får regelbunden tillsyn för att livshotande symtom ska upptäckas i tid såsom kraftig andnöd, 

kallsvett, hjärtklappning och lungödem. Karin behandlas med diverse mediciner som ska intas flera 

gånger under dagen. Att hålla koll på vilka mediciner samt när dessa ska intas är ibland besvärligt för 

Karin.  

Hemtjänstpersonalen är hos Karin fem gånger om dagen varav fyra besök endast varar i tio minuter. 

Hon upplever stress och oro inför de korta tillsynsbesöken, då personalen stormar in och utför de 

planerade undersökningarna. För ett par år sedan när Karins mamma hade hemtjänst hade personalen 

tid att umgås på ett helt annat vis. Karin känner att hon inte får samma umgänge och tillförlit till 

personalen som hennes mamma hade, vilket leder till ökat obehag för Karin inför undersökningarna.  

Karins önskan är att få vara mer delaktig i sin egen vård. Dessutom vill hon få mer tid att lära känna 

den personal som ska ta hand om henne och på så sätt uppleva mer välbefinnande och lugn.  

Anhörig 

Figur 4 bilaga 12 
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Oscar Karlsson är 34 år och arbetar heltid som polis i Falkenberg. Han har fru och två barn de är 5 

och 3 år gamla. Sin fritid ägnar Oscar mestadels åt sin familj, de älskar att vara ute i skog och mark 

för att plocka svamp och fiska. På så sätt kommer de ifrån sin stressiga vardag. 

Oscars mamma, Karin, är 76 år och lider sedan två år tillbaka av hjärtsvikt. Oscar och hans familj 

hälsar på så ofta de kan, men känner ibland att de inte har tid att umgås med henne så mycket som de 

hade önskat. Han är orolig för sin mammas hälsa och att sjukdomen ska utvecklas och bli allvarligare. 

Sedan Karin fick hjälp av hemtjänsten känner Oscar lite mer trygghet i att hans mamma får den hjälp 

hon behöver, han hade dock önskat att få vara mer involverad i Karins vård. Idag känner Oscar att han 

kan förlita sig på att Karin informerar om sin sjukdoms- och vårdsituation i den mån det behövs, men 

han känner oro över hur det ska fungera i framtiden. När Karin blir sämre och begränsad i sin förmåga 

att själv förmedla hur hon mår, vill Oscar ha information och bekräftelse på att hon får den vård och 

omsorg som hon behöver.  

Det Oscar vill ta del av är bland annat Karins hälsotillstånd, vilken vård som utförts och kommer att 

utföras. Han efterlyser också ett effektivt sätt att kommunicera med vårdpersonalen och Karin. 

Dessutom känner han behov av att kunna hjälpa Karin i hennes vardag trots att han befinner sig på 

annan ort.  

Vårdgivare 1 

Peter Nordquist började arbeta inom hemtjänsten för 15 år sedan. Idag är han 45 år, gift men har inga 

barn. Peter och hans fru älskar att resa. De har gjort två jordenruntresor och planerar inom kort en resa 

till Etiopien för att hälsa på sitt fadderbarn. Peter brinner för att hjälpa andra människor. Ibland kan 

det dock vara svårt för både Peter och hans fru att få ledigt från arbetet, då båda två är viktiga resurser 

på sina arbetsplatser.  

Under en arbetsdag gör Peter väldigt många besök hos olika vårdtagare. För vissa vårdtagare räcker 

det med ett besök om dagen, medan andra behöver mer tillsyn och fler besök. Vissa besök är väldigt 

korta och känns ibland överflödiga då de skapar stress och förvirring hos vårdtagaren men även hos 

honom själv. Han känner sig ofta otillräcklig på arbetet och får ideligen avbryta vårdtagaren för att 

åka till nästa hembesök. Peter hade önskat, precis som många av hans kollegor, att det fanns mer tid 

att umgås med vårdtagarna. Med vetskapen om att många äldre är ensamma och inte har några 

närstående som kommer och hälsar på, känns det extra betungande att inte kunna ge samma tid och 

uppmärksamhet, som han hade möjlighet att göra i början av sin karriär. Peters största önskan är att 

kunna känna sig tillräcklig på jobbet och ge vårdtagarna precis den vård och stöd som de har rätt till, 

och som han själv skulle vilja har när han blir gammal.  

Figur 6 bilaga 12 

https://pixabay.com/sv/pho

tos/man/ 

Figur 5 bilaga 12 

https://pixabay.com/sv/berget-canyon-

liggande-resa-1031130/ 

Figur 7 bilaga 12 

https://pixabay.com/sv/hj%C3%A4rtat-form-

stetoskop-h%C3%A4lsov%C3%A5rd-

1143648/ 



 

XXXIX 

 

Vårdgivare 2 

Stina Larsson är 59 år och har nyss blivit mormor till en liten pojke, Melvin. För Stina har familjen 

alltid kommit på första plats och det är med dem hon vill tillbringa sin fritid. Kaj är Stinas man, 

tillsammans har de tre underbara barn, dessutom har de precis blivit morfar och mormor. Förutom att 

Stina umgås mycket med sin familj spelar hon golf med sina vänner och Kaj minst en gång i veckan. 

Stina och hennes kompisar har årligen interna tävlingar för att kora Laholms vinnare i pargolf. 

I 35 år har Stina arbetat inom hemtjänsten på Laholms kommun. I början av sin karriär tyckte hon 

mycket om sitt arbete, hon tyckte det var inspirerande att hjälpa andra människor, men framförallt att 

få höra på deras fantastiska levnadhistorier. Idag upplever Stina inte sitt arbete lika positivt, bland 

annat hon tycker att det är svårt att finna tid för vårdtagarna. Dessutom tycker Stina att all ny teknik 

som kommunerna envisas med att köpa in bara komplicerar arbetet och därmed är tidskrävande. Hon 

tycker smartphones och surfplattor är ett hinder även i det sociala livet. Stina anser att människor idag 

inte kan umgås ordentligt!  

Scenarios  

Peter 
Klockan är 06:00, vårdaren Peter och hans arbetskamrater har just löst av nattpersonalen på 

hemtjänsten i kommunen där han arbetar. Peter har en fullspäckad dag framför sig med mängder av 

inplanerade besök. Efter en snabb kopp kaffe sätter han sig i firmabilen och kör mot sitt första 

hembesök. En 79 årig man, Frank, ska ha hjälp att göra sig iordning för dagen och inta sin medicin. 

Klockan 06:30 ringer han på dörren hemma hos mannen, men när mannen inte öppnar går Peter in 

med hjälp av hemtjänstens egen nyckel. Peter finner Frank fortfarande sovandes i sängen. Nu får Peter 

bråttom att väcka honom för att hinna med att utföra det som är planerat under besöket. Frank vaknar 

tillslut, halvvaken blir han smått oförstående om vad som sker. Han får sin medicin och får hjälp att 

tvätta sig och klä på sig. När Peter har utfört det han ska och konstaterat att mannen verkar välmående 

ilar han iväg till nästa hembesök. Frank blir omtumlad av all uppståndelse som skett och som lika 

snabbt tog slut. Han sätter på en kopp kaffe, tar in tidningen och sätter sig sedan i lugn och ro och 

försöker att smälta det som nyss hänt. Om några timmar kommer Peter eller någon annan inom 

hemtjänsten tillbaka för att utföra ett av de fem kort tillsynsbesöken som Frank behöver under en dag.  

Peter känner sig också stressad och får skynda sig så att han inte kommer för sent. Just när Peter sätter 

sig i bilen för att köra till nästa brukare, får han ett samtal om att ett extra besök genast måste göras 

hos ytterligare en brukare som har fallit och behöver hjälp att komma upp. Peter inser att hans 

tidsplanering redan har överskridits och att dagen kommer att bli hektisk för att han överhuvudtaget 

ska hinna med de inplanerade besöken.  

Efter att Peter har plåstrat om den brukare som hade fallit skyndar han sig till mataffären för att handla 

det som saknades i Franks kylskåp. När Peter kommer in i mataffären inser han att matlistan ligger 
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kvar hemma hos Frank. Peter drar en djup suck och förstår att han får åka tillbaka till mataffären 

senare. Nu känner Peter att dagens måsten verkligen inte kommer att gå ihop sig…  

Diskussion: Peter upplever att han har ett meningsfullt arbete men känner mycket stress och press 

över att hinna med alla dagens bestyr. Han lägger mycket tid på resor från och till brukare, meningsfull 

tid som han hellre hade velat spendera tillsammans med de äldre. Dessutom hade kommunen kunnat 

spara stora summor pengar på minskat bilkörande. För att Peter ska kunna leva efter sitt motto, att 

göra sitt bästa för att hjälpa andra människor, hade han behövt ett effektivare och säkrare arbetssätt 

inom hemtjänsten. Frank upplever hembesöken som stressiga och ibland opersonliga. Han känner ofta 

oro över besöken, främst när det kommer personal som han inte känner så väl. När okända människor 

ur personalen öppnar Franks dörr och stormar in upplever han obehag och stress. Tänk om Frank hade 

kunnat minska sin oro genom att ha en bättre insyn i sin vård.  

Karin och Peter 
Karin sitter i soffan och tittar på Nyhetsmorgon, när hon ska resa sig upp för att gå på toaletten tappar 

hon balansen och trillar. Höften som tog den värsta smällen ömmar och Karin orkar inte resa sig upp. 

Den senaste tiden har hon känt sig extra trött och orkeslös på grund av hjärtsvikten. När Karin ligger 

där på golvet erkänner hon för sig själv att hon glömde bort att ta medicinen i morse. På sin handled 

har Karin en alarmknapp som hon trycker på för att larma hemtjänsten om att någonting har hänt. Sara 

som arbetar på hemtjänstens kontor får meddelandet om att Karin behöver hjälp. Sara ser att Karin 

bor utanför Laholm och i bästa fall kan någon vara där på 30 minuter, detta om hon hittar någon som 

kan åka direkt. Sara vet att vårdaren Peter utför besök i närheten av samma område där Karin bor. Då 

hon inte hittar någon annan som kan hjälpa Karin ringer hon till Peter som svarar jäktat på femte 

signalen och flämtar fram att han ska skynda sig dit.  

Den lättnad som Karin känner när hon hör Peters röst i hallen är obeskrivlig trots att det var 40 minuter 

sedan hon trillade. Att inte kunna resa sig själv och bli liggande på golvet är förödmjukande. Peter 

hjälper Karin upp och gör en snabb undersökning för att se så att fallet inte orsakat någon allvarlig 

skada. Han konstaterar att Karin har fått ett blåmärke på höften men att hon i övrigt mår bra. Peter 

tackar för sig och skyndar snabbt vidare för att hinna till nästa brukare. En timme efter att Peter har 

lämnat Karin är det dags för hennes nästa besök, ett av de korta tillsynsbesöken som hon har under en 

dag. Precis när hon har börjat lugna ned sig och slappna av stormar nästa vårdgivare in och ska 

kontrollera Karins blodtryck. När Karins son Oscar kommer och hälsar på senare på eftermiddagen är 

Karin helt slut. Oscar blir upprörd när han får höra att Karin legat på golvet i hela 40 minuter. Att se 

sin mamma skämmas när hon berättar om händelsen är hemsk. Oscar önskar för allt i världen att hans 

mamma ska få snabbare hjälp nästa gång något händer.    

Diskussion: Trots att Karin är van vid att personalen nästan alltid är under tidspress tar det lång tid 

innan hon kommer över den jobbiga händelsen. Under dagen får hon ännu fler korta och stressiga 

besök av hemtjänsten som hon upplever knappt hinner stanna upp och prata. Karin tycker att det hade 

varit trevligt att lära känna personalen och få bjuda på en av sina berömda kanelbullar. Oscar ringer 

till hemtjänsten och beklagar sig över att hans stackars mamma har legat på golvet så lång tid. Han 

tycker att det hade varit bra med ett sätt som gör att hemtjänstpersonalen effektivare kan ta sig till den 

brukare som behöver snabbare hjälp. Hemtjänsten är välbekanta med problemet och önskar även dem 

att det fanns ett effektivare sätt. 

Oscar och Karin 
Oscars mamma, Karin, har blivit sämre. Hon behöver många korta tillsynsbesök varje dag, för att 

säkerställa att hennes hälsa inte försämras ytterligare. Oscar är mycket orolig för sin mamma och 

frågar henne ofta hur hon mår och hur hemtjänsten fungerar. Ju sämre Karin blir desto svårare är det 
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för Oscar att få grepp om hennes hälsotillstånd. Eftersom Oscar bor en timmes bilfärd från sin mamma 

har han inte möjlighet att observera hennes tillstånd så mycket han hade velat. Han kontaktar därför 

ofta hemtjänstpersonalen för att få bättre inblick i hur Karin mår och vad som görs för att ge henne 

den bästa möjliga vården. Oscar känner dock att han inte alltid får relevant information då personalen 

ofta har bråttom och att han ibland inte får prata med rätt person för ärendet. En del frågor och 

önskemål Oscar har angående sin mammas vård upplever han faller mellan stolarna. Oscar antar att 

personalen vill väl, men inte har de resurser som krävs för att ta tillvara på alla önskemål och 

instruktioner från hans sida. Oscar upplever att hans mamma har blivit glömsk och oftare förbiser att 

informera personalen om viktiga saker, exempelvis vad som behöver inhandlas, tider för läkarbesök 

och andra viktiga ärenden. Detta är numera saker som Oscar får informera hemtjänstpersonalen om. 

Det hela tar onödigt mycket tid för både Oscar och hemtjänsten. De anser att det måste finnas något 

bättre sätt att både ge och ta emot information från mellan hemtjänsten och berörda personer angående 

brukares vardag och hälsotillstånd.  

Diskussion: Om Oscar hade haft bättre inblick i sin mammas vård och hälsotillstånd samt dessutom 

kunnat följa vilka åtgärder vårdarna utfört, hade hans oro minskats drastiskt. Ett mer effektivt sätt att 

hantera kommunikation mellan både honom själv som anhörig, vårdpersonalen och hans mamma hade 

varit att föredra. Då får alla parter bättre inblick och tydligare information om hur vården kan 

optimeras för den enskilde brukaren. 

Stina 
Stina är precis hemkommen från en mycket lärorik golfrunda tillsammans med Kaj och ett annat par 

som de umgås med. Stina är upprymd och glad då hon lyckades gör fyra par och en birdie på rundan. 

Hon skyndar sig att tillaga en enkel lunch då hon snart måste åka till sitt arbete på Laholms kommun 

för att påbörja sitt kvällspass. På vägen till arbetet hinner hon ringa sin dotter som precis har fått en 

son, Melvin. Stina älskar sitt barnbarn och vill höra att allt går bra med sömn och mat.  

När Stina kommer till arbetet ska hon lösa av Ida som har arbetat på hemtjänsten i tre år. Ida och Stina 

slår sig ned för att gå igenom dagens händelser och brukarnas hälsotillstånd. Ida som är öppen för 

teknik tar fram surfplattan som varje vårdgivare har med sig ute hos brukarna. Vid åsynen av 

surfplattan blir Stinas humör direkt sämre. Stinas tankar handlar nu bara om hur krångligt allt är, hur 

mycket tid allt tar och varför man inte kan föra gamla hederliga anteckningar! Ida försöker hålla skenet 

uppe och återigen förklara för Stina hur surfplattan och programmet fungerar. Det är samma visa varje 

dag. Efter en stund har de gått igenom dagens arbete och Stina kan nu ta bilen för att åka till sin första 

brukare. Bara tanken på att behöva sitta där med surfplattan får Stinas mod att sjunka.  På vägen dit 

får hon ett samtal från dotter som berättar att hon och Melvin precis ska gå ut med den nya vagnen 

som hon har fått från Stina och Kaj. Stinas humör blir återigen bättre av tanken på hennes underbara 

Melvin. Hon önskar att hon var där eller i alla fall kunna se en bild på dottern och barnbarnet. Stina 

nämner detta för sin dotter i förbifarten. Dottern drar en suck och berättar ännu en gång för Stina att 

om hon kunde tänka sig att skaffa ett konto på Facebook så skulle hon kunna se bilder på Melvin varje 

dag.  

Diskussion: Stina känner sig hotad av den yngre personalen som anser att programmet i surfplattan är 

hur enkelt som helst. Frustrationen över att inte längre vara den som för bäst rapporter och sköter sig 

utomordentligt vad gäller det administrativa arbetet är stor för Stina. Hon vägrar tro på det som hennes 

kollegor berättar om att tekniken underlättar allt och att arbetet går så mycket snabbar när man väl har 

lärt sig. Med Melvin i tankarna inser Stina att det kanske trots allt är värt att lära sig all den nya 

hopplösa tekniken.  
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Imageboard 

 

  

Figur 11 bilaga 12  

https://se.pinterest.com/izzilongoria/zen/, https://se.pinterest.com/pin/7599893098773371/,  

https://se.pinterest.com/pin/425942077231827150/,  

http://www.gettyimages.se/detail/foto/old-hands-royaltyfri-bild/172148375, 

https://se.pinterest.com/pin/416231190533566547/ 

https://se.pinterest.com/pin/33143747235191788/ 
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Bilaga 13 Gantt-schema                  (Bilaga 13 består av 1 sida) 

 

  

arbete utförs (x) sista klardag (y) ledigt (z)

Projektplan - Seniorporten

Projekt / Aktivitet Klart 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Phoniro

Lösningsspecifikation x x x y z z

Skaffa licenser till videosamtal x y z z

Samanställa information och dokumentation om marknaden till Lejdström och Isaksson x y z z

Besöka Apple x x x y z z

Skissprogram x y z z

Testa videosamtal online x z z x y

Kommunsamarbete x x z z x y

Utvärdering av  projekt z z x x y

Bröhne och Kärrman

Samarbetspartners videoteknik x x y z z z z z

Studera befintlig applikation för vårdpersonal x x x y z z z z z

Videosamtal i vårdarens applikation x z x y z z z z

Videosamtal i burkarens applikation  z x x y z z z z

Skelettskisser x x x x z x x x x x x x z z x z x x x x x x x x x z x x x x x x y

Test av videosamtal z x y z z z z

Åtgärder första test av videosamtal z y z z z z

Koda koncept z x x x z z x z x x x x x x x x x z x x x x y

Testa videosamtal online z x z z z x y z

Åtgärda fel från testpiloter z z z z x x x z x x y

Avslutningsrapport z z z z z x x x x x x x y

Utvärdering av  projekt z z z z z x x y

Lejdström och Isaksson

Projektplan x x x y z z z z z

Lösningsspecifikation x x x y z z z z z

Persona, Scenario, Image Boards z x y z z z z

Test av videosamtal z x y z z z z

Gå igenom befintlig empiri samt utveckla krav och önskemål x z x x x y z z z z

Undersökningar om marknaden z x x x x x z z x z x y z

Designa koncept x z x x x x x z z x z x x x x x x x x z x x y

Presentation av skisser för Phoniro z x z z x z x x x x x x x x z y

Testa videosamtal online z x z z z x y z

Workshops om tilläggstjänster med testpilot z x z z x z x x x x x x x x y z

Testpiloter z z z z x x x x x x x x z x y

Åtgärda fel från testpiloter z z z z x x y z

Konceptrapport z x x x x x y z z z z

Presentation 1 z x y z z z z

Slutrapport z z z z x x x x x x x z x x x x x x x x y

Presentation 2 z z z z z x x y

Utvärdering av  projekt z z z z z x x y

novemberoktober majaprilmarsfebruarijanuaridecember
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Bilaga 14 Utvecklade krav för applikationerna             (Bilaga 14 består av 1 sida) 
Kraven i nedan text är framtagna av projektgruppen och är en vidareutveckling på kraven från 

Phoniro, rubrik 1.6.  

 Tydliga och lättförståeliga applikationer, inga krav på förkunskap.  

 Seniorporten ska innehålla flera funktioner. Dessa ska vara relevanta för respektive 

användarkategori samt vara innovativ för att möta framtidens behov.  

 Teckensnitt, teckenstorlek samt färger ska anpassas efter respektive målgrupp, det ska vara 

lätt att se och läsa samt ha en lugnande inverkan.  

 Tydlig signal ges när surfplattan behöver laddas. 

 Videosamtal utan störningar, användaren ser sig själv i en liten ruta för att kunna rikta 

kameran rätt. 

 Tydlig ringsignal som anpassas efter användarens hörsel, för att undvika att missa samtal. 

Lätt att reglera volym under samtalet, det ska vara bekvämt och lättsamt att föra videosamtal. 

 Brukaren ska inte kunna göra några utgående samtal till vårdpersonalen. 

 Säkra och integritetskyddande applikationer. Sekretessbelagd information om brukarna gör 

att den inte får lagras och delas med vem som helst. Brukaren måste godkänna det som den 

anhöriga har rätt att se. Krypteringsskydd ska begränsa vilka som kan ringa till brukaren.  

 Brukarapplikationen är enda som ska anpassas efter användarens individuella behov. De 

anhöriga kan endast se de funktioner som brukaren har gett tillåtelse till. 
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Bilaga 15 Projektgruppens idéer till applikationerna        (Bilaga 15 består av 1 sida) 

 Anhöriga eller brukaren ska kunna skapa handlingslistor som hemtjänsten får tillgång till.  

 Anhöriga eller brukaren ska kunna skapa ärendelistor för sådant brukaren behöver hjälp med. 

Hemtjänsten får sedan tillgång till listan och kan utföra ärendena.  

 En elektronisk dosett ska kunna skicka ut signaler till applikationen så att vårdpersonalen 

kan se att brukarna tagit sin medicin. Alternativt ska applikationen kunna ge brukaren 

påminnelse om att ta medicin. Signalen ska höras tydligt och följas av en text på skärmen om 

vilket läkemedel som ska intas.  

 Brukaren och anhöriga ska kunna se dagens agenda, när samtal eller besök ska äga rum, vem 

som utför dem och vad som ska göras. 

 Brukarapplikationen ska kunna sammankopplas med högtalare för att brukaren lättare ska 

höra och uppmärksamma en signal. 

 Anhöriga, brukare och vårdpersonal ska kunna beställa färdtjänst. 

 Brukaren ska ha en kalender där samtliga kan lägga in läkarbesök, födelsedagar, kalas med 

mera. Applikationen ska signalera påminnelser. 

 Receptbank, som visar vilka recept brukaren innehar, ska finnas tillgänglig. 

 Applikationerna ska visa besökshistorik. 

 Applikationerna ska visa saldo på det kort som hemtjänsten använder åt brukarens vägnar.  

 Veckans meny ska visas på brukarens surfplatta.  

 Brukarapplikationen påminner och visar träningsprogram om brukaren har exempelvis 

sjukgymnastik. 

 Vårdpersonal och anhöriga ska kunna se om brukaren lämnar hemmet. 

 Brukaren och anhöriga ska kunna lämna synpunkter och beröm som sedan skickas vidare till 

hemtjänsten. 

 Via applikationen får brukaren tillgång till aktivitetsgrupper på så sätt kommunicera och 

umgås med likasinnade personer.  

 Vårdpersonalen ska ha tillgång till brukarens historia för att kunna föra intressanta och roliga 

konversationer.   

 Anhörigapplikation köps via App Store eller Play Butik. 
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Bilaga 16 Mindmap för grundidéer              (Bilaga 16 består av 1 sida) 
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Bilaga 17 Marknadsundersökning 1             (Bilaga 17 består av 8 sidor) 
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Svar marknadsundersökning 1              
Totalt svarade 69 personer på enkäten som publicerades på projektmedlemmarnas Facebooksidor 

den 12 november 2015. Enkäten finns att se i bilaga 5. Av 67 personer har 63 angett sin ålder. 

Medelåldern bland de svarande var 36 år, den yngsta var 18 år och den äldsta 74. Projektgruppen 

anser att åldersspannet gör enkätresultatet tillförlitligt då flera ålderskategorier är representerade.  

68 personer svarade på frågan om de har någon närstående som har hemtjänst och 19.12 procent, alltså 

13 stycken, svarade ”ja”. 

 

På frågan om oro känns över den närståendes vård svarade 46.15 procent ”ja”, vilket är en stor andel.  



 

L 

 

På frågan om informationsflödet från hemtjänsten till den närstående är tillräcklig, svarade endast en 

av de tillfrågade ”ja”. Den överhängande delen, alltså 84.61 procent, svarade att den ”oftast” eller 

”ibland”. 
 

På frågan om den anhörige upplever att dennes närstående får tillräcklig med tid och hjälp av 

hemtjänsten var det bara en person som svarade ”ja”. Resterande personer, det vill säga 92.31 procent, 

svarade lika fördelat mellan ”oftast”, ”ibland” eller ”nej”. Alltså 4 personer svarade ”nej” på denna 

fråga. 



 

LI 

 

På frågan om kommunikationen fungerar bra mellan den anhörige, brukaren och vårdpersonalen, 

svarade 15.38 procent alltså 2 personer ”ja”. De flesta svarade ”oftast” eller ”ibland”.  

 

 

54.55 procent tror att deras närstående skulle kunna tänka sig att använda en enkel applikation för att 

höja kvaliteten på sin vård. Det var bara en som svarade ”nej” på denna fråga. Dock var det två 

personer som hoppade över denna fråga, projektgruppen bortser från det vid sammanställandet av 

rapporten, men man kan anta att de två hade valt att svarat ”vet ej”. 
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För anhörigapplikationen ses resultatet nedan: 

De applikationer som fick flest poäng var att anhöriga ska kunna se om brukaren fått besök av 

hemtjänsten samt vad de gjort, anhöriga kan lämna synpunkter och klagomål samt att de anhöriga ska 

kunna beställa färdtjänst. 
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För brukarens applikation ses resultatet nedan: 

 

De applikationer som fått flest poäng är att brukaren ska kunna se veckans meny, se dagens agenda 

samt få medicinpåminnelser.  

Idéer marknadsundersökning 1 
Projektgruppen kommer främst att fokusera på att utveckla de tilläggstjänster som flest personer anser 

var viktigast för de respektive applikationerna. Dock krävs mer efterforskningar i form av 

undersökningar och pilottester för att fastställa att rätt tilläggstjänster verkligen utvecklas. Enkäten 

visar att det finns ett stort behov att öka kommunikationen mellan de tre parterna. Dessutom måste tid 

frigöras så att brukarna får den hjälp och uppmärksamhet de behöver och förtjänar. Utfallet av enkäten 

är ett starkt argument för projektgruppens examensarbete som helhet och stärker både gruppens och 

Phoniros aningar om äldreomsorgens brister. Utfallet på enkäten är också en indikation på att de flesta 
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av projektgruppens tankar om tilläggstjänster i applikationerna är relevanta, då alla alternativ valdes 

många gånger. Det finns ingen tilläggstjänst som i dagsläget kan strykas helt och hållet. Dessutom 

kan trenden om att äldre är mer mottagliga för teknik, se bilaga 2 Sociala situationen, även ses i 

enkäten. Överlag var inställningen till Seniorportens koncept positivt.  

I enkäten ställdes frågor om vilka tilläggstjänster som önskades i brukar- och anhörigapplikationerna. 

De tre tjänsterna i anhörigapplikationen som fick flest röster var:  

 Anhöriga ska kunna se om brukaren har fått besök av hemtjänsten samt vad de gjort 

 Anhöriga ska kunna lämna synpunkter och klagomål  

 Anhöriga ska kunna beställa färdtjänst åt brukaren 

För brukarapplikationen önskades motsvarande tjänster:  

 Se dagens agenda, vilket innebär att brukaren ska kunna se vem från hemtjänsten som ska 

komma eller ringa samt när detta ska ske. Dessutom ska brukaren kunna se vad som ska göras.  

 Brukaren ska kunna veckans meny. 

 Brukaren ska kunna få medicinpåminnelser 

Projektgruppen ser därför ett stort behov att utveckla en tjänst som Seniorporten och kommer till en 

början att fokusera på de ovan presenterade tilläggstjänsterna.  
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Bilaga 18 Brukarapplikationen utvecklingsfas 1            (Bilaga 18 består av 3 sidor) 
Projektgruppen fokuserade utvecklingen på de tilläggstjänster som flest personer i 

marknadsundersökning 1, bilaga 17, ansåg vara viktigast.  

För brukarapplikationen koncentrerades utveckling på att brukaren ska kunna se dagens agenda, 

meny samt att få medicinpåminnelser. Med dagens agenda menas att brukaren ska kunna se vem eller 

vilka från hemtjänstpersonalen som planeras att besöka eller ringa denne och när, samt vad de ska 

prata om eller göra under besöken. Detta för att brukaren ska kunna planera sin dag. Dessutom minskar 

obehaget för brukaren då personalen stormar in oanmälda och utför de planerade undersökningarna. 

Projektgruppen ansåg i detta läge att menyn endast ska visas för den aktuella dagen samt 

nästkommande dag. Medicinpåminnelser är en viktig del i brukarens dagliga vård och måste fungera 

helt problemfritt. Påminnelserna kopplas samman med en kalender som kontinuerligt uppdateras och 

har minimala felmarginaler. Anhöriga och vårdpersonal ska ha åtkomst till brukarens kalender, i den 

mån denne har godkänt.   

PAD-skisser för brukarapplikationens utvalda idéer 
Skisser, rubrik 2.6.1, för idégenerering på brukarapplikationen. Den sista skissen är en gemensam 

sammanslagning av de enskilda skisserna.  
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Modellering 1 för brukarapplikations utvalda idéer 
I förstasidans högra hörn kommer brukaren att kunna se dagens och 

morgondagens matsedel samt vilken tid denne bör äta maten. Det vänstra hörnet 

visar vad nästa samtal eller besök ska handla om samt vem som kommer. 

Genom att se detta kan brukaren ställa in sig på vad som ska hända och på så 

sätt skapas mer trygghet. Brukaren kommer också kunna se när nästa samtal 

eller besök ska äga rum, i detta fall klockan 10.00. De nedersta knapparna är 

bara exempel på vad applikationen kan innehålla i framtiden. De beiga rutorna 

är knappar som brukaren kan tycka på för att komma vidare.  

 

 

När brukaren tycker på knappen ”Se hela dagens agenda” kommer en sida som 

denna att visas. Det ska tydligt stå i rubrikerna vad som avses samt dagens 

datum. För varje besök kan brukaren se beräknad ankomsttid, vad som ska 

göras samt vem som ska komma eller ringa. Efterhand som dagen går blir de 

besök eller videosamtal som ägt rum överstrukna eller i en annan färg för att 

tydligt visa vilket som är nästa händelse.  

När brukaren är klar, används tillbakaknappen för att återgå till förstasidan.  

 

 

 

En annan tilläggstjänst som ska ingå i brukarens applikation är att få 

medicinpåminnelser. Det är vanligt att äldre blir glömska och därmed kan 

glömma bort att ta sin medicin, vilket kan påverka deras hälsa negativt.  

När det är dags att inta medicin kommer det ett ljud från applikationen som 

ska tillkalla brukarens uppmärksamhet. Som bilden visar kommer brukaren att 

kunna se hur mycket och vilken medicin som ska intas. Ett annat alternativ är 

att applikationen hänvisar till brukarens dosett. När medicinen intagits trycker 

brukaren på den gröna knappen för att komma tillbaka till förstasidan.   

 

När någon från hemtjänstpersonalen ringer till brukaren vibrerar surfplattan 

eller smartphonen samt ger ifrån sig ljud för att tillkalla uppmärksamhet. 

Brukaren ser namn samt en bild på den som ringer. Brukaren väljer sedan att 

svara genom att trycka på den gröna knappen eller att avböja samtalet genom 

att trycka på den röda knappen.  
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Under samtalet ser brukaren en bild på personen som har ringt men också en 

bild på sig själv nere i högra hörnet för att veta att kameran vinklats rätt. 

Kvaliteten på ljud och bild är avgörande för att korta tillsynsbesök ska kunna 

ersättas med videosamtal. Dessutom ska ljudvolymen gå att ställa in själv.  

Om brukaren vill avsluta samtalet och återvända till förstasidan kan denne 

trycka på den röda knappen ”Lägg på”.  Brukaren kan också vänta till dess att 

uppringaren avslutar samtalet.  

 

 

Idéer brukarapplikation efter modellering 1 
Projektgruppen har en idé om att, brukaren på liknande sätt som det fungerar när denne får 

medicinpåminnelser, kan få påminnelser när det är dags för exempelvis undersökningar, såsom att 

mäta sitt blodtryck. På en föreläsning om e-hälsa träffade projektgruppen Bengt-Arne Sjöqvist som 

berättade att han utvecklat en produkt som kunde skicka ett larm om någon exempelvis trillade av en 

häst. Detta är något som projektgruppen är intresserade av att undersöka för att kunna integrera det i 

brukarensapplikation.  

Gruppen har också idéer om att utveckla funktioner som kan koppla samman brukarapplikationen 

med Facebook, Spotify, Instagram, nyhetssidor och diverse spel. Endast brukare som önskar komma 

åt dessa funktioner kommer att se knappar för detta i menyn. För att underlätta navigeringen har 

projektgruppen önskemål om att knapparna i menyn ska kunna redigeras. Om en brukare saknar en 

viss funktion i sin applikation ska denne inte ens kunna se knappen i menyn. För att ytterligare 

underlätta för brukaren är en idé att det ska gå att zooma genom att trycka på en plus- respektive 

minusknapp. När motoriken försämras kan det bli svårt att zooma med fingerrörelser.  

Projektgruppen måste undersöka hur eller om skärmsläckningsfunktionen ska tillämpas. Dessutom 

måste hänsyn tas till om brukaren ska komma tillbaka till huvudsidan efter att skärmsläckaren 

avaktiverats och applikationen varit orörd i en viss tid. Projektgruppen bör ta reda på om brukaren är 

intresserad av att se besökshistorik samt även undersöka om brukaren vill kunna se sina personliga 

kontakter i en adressbok.  

Om brukarens allmäntillstånd ska grundas på dennes egen uppfattning, kan detta göras genom att 

brukaren, varje dag väljer den smileygubbe som beskriver måendet bäst. Ett alternativ för att påminna 

om detta är att ha en popup-ikon som ”studsar” i ena hörnan för att påkalla uppmärksamhet. När 

brukaren trycker på denna kommer en fråga likt ”Hur mår du idag?” och därefter väljs rätt smiley. 

När detta är gjort försvinner ikonen från sidan för att dyka upp igen nästa dag. En annan idé är att 

brukaren själv eller dennes anhöriga ska kunna beställa hem brukarens mediciner från internet.  

En av de största motivationsfaktorerna till att äldre vill lära sig ny teknik är att kunna se bilder på sina 

anhöriga och vänner, se mer om detta under rubrik 4.6. Projektgruppen kom därför på idén om att 

anhöriga och brukare ska kunna lägga upp bilder som kan delas med varandra men även med andra 

vänner som har Seniorporten. Detta kräver att det måste finnas möjlighet att göra vänförfrågningar. 

Till bilderna ska det finnas möjlighet att skriva en kommentar. Något annat som är viktigt för att äldre 

ska kunna använda teknik är att det inte uppstår problem och svårigheter. Brukarapplikationen ska 

vara utformad på ett mycket enkelt sätt och projektgruppen utvecklar utifrån filosofin ”det inte ska gå 

att göra fel”. Om det mot förmodan uppstår problem ska det finnas en funktion som gör att anhöriga, 

genom sin applikation, kan gå in i brukarapplikationen för att styra denna.   



 

LVIII 

 

Bilaga 19 Vårdarapplikationen utvecklingsfas 1            (Bilaga 19 består av 6 sidor) 
Projektgruppen fokuserade utvecklingen på de tilläggstjänster som flest personer i 

marknadsundersökning 1, bilaga 17, ansåg vara viktigast.  

De tilläggstjänster som ska finnas i brukar- och anhörigapplikationerna medför att vissa krav på 

vårdarapplikationen. Vårdpersonalen ska kunna registrera sina besök och samtal med brukarna. 

Ankomsttid och tid för lämnande skall anges, dessutom ska den utförda vården och brukarens 

allmäntillstånd noteras. Informationen ska kopplas samman med anhörigapplikationen så att 

brukarens närstående får mer insyn. Informationen ska även sparas i kommunens datorsystem så att 

vården kan följas upp internt. Applikationen ska även ha tillgång till brukarens kalender, då 

vårdpersonalen ska kunna se viktiga datum och exempelvis förändra tidsintervallet mellan 

medicinpåminnelserna. Dessutom ska vårdpersonalen exempelvis kunna lägga till samt ta bort redan 

befintlig medicinpåminnelser. Vårdarapplikationen ska ta emot information från brukarens kalender, 

exempelvis om färdtjänst är bokad. Detta för att förenkla informationsflödet mellan alla tre parter. 

PAD-skisser för vårdarapplikationens utvalda idéer 
Skisser, rubrik 2.6.1, för idégenerering på brukarapplikationen. Den sista skissen är en gemensam 

sammanslagning av de enskilda skisserna.  
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Modellering 1 för vårdarapplikations utvalda idéer 

Projektgruppen anser att informationen som finns lagrade i 

applikationen är känslig. Därför ska vårdpersonalen logga in 

varje gång ett nytt arbetspass börjar samt om applikationen inte 

har används på 45 minuter. Detta är en tid som kommer att 

diskuteras tillsammans med vårdpersonal vid pilottester. Alla 

anställda har sitt eget användarnamn och lösenord. 

Användarnamnet kan eventuellt sparas och då behövs det bara 

skrivas in en gång. Detta beroende på om fler i personalen 

använder sig av samma platta eller telefon. Om flera i personalen 

delar, kan det vara tänkbart att användarnamnen sparas i en rullgardinsmeny för att på så vis spara tid 

vid inloggningen.  Om någon har glömt sitt användarnamn eller lösenord går det att kontakta 

administrationen. Genom att trycka på brevet öppnas ett förprogrammerat meddelande, där vissa val 

måste göras innan det skickas. Det går också att ringa till administrationen genom att deras 

telefonnummer automatiskt kommer upp i uppringningsfunktionen om användaren trycker på 

telefonsymbolen. 

 

När personalen är inloggad kan denne välja vilken brukare som 

ska visas genom att trycka på namnet i listan till vänster. Varje 

vårdpersonal ska bara ha tillgång till brukare som denne besöker 

och behandlar. När en brukare har valts visas dennes bild och 

namn till höger. Den gröna smileygubben till höger om Adam 

Carlssons namn indikerar att han mådde bra vid föregående 

besök. På respektive sätt meddelar en gul gubbe ett okej mående 

samt en röd att något verkade vara fel. Dessutom markerar en ruta 

runt namnet i listan vilken brukare som har valts. När rätt brukare 

valts trycker användaren på ”Se profil” och kommer åt brukarens personliga information. 

I sökrutan går det att söka på brukare via både efternamn och förnamn. Röda siffror jämte brukares 

namn i listan visar att något slags meddelande finns i dennes profil, exempelvis att brukaren har glömt 

att inta sin medicin.  
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När brukare har valts, visas dennes namn i fältet längst upp för 

att förtydliga vilken brukare som behandlas. Detta är grundsidan 

och genom denna kan personalen välja vad som ska göras. I 

framtiden De funktioner som används mest ska vara lättast att 

hitta, därav har projektgruppen valt att förstora dessa knappar. 

Den röda ettan i rutan ”Medicin” visa att det finns ett oläst 

meddelande. Om personalen vill byta brukare går det att komma 

tillbaka till föregående sida genom att trycka på röda knappen i 

nedre vänstra hörnet.  

 

När personalen tryckt på knappen ”Registrera besök” visas en 

sida likt den här. Användaren kan registrera tid för ankomst och 

lämnande, detta görs genom att välja rätt tid i respektive 

rullgardinsmeny. En funktion där vårdpersonalen kan registrera 

videosamtal ska också finnas på denna sida. De aktiviteter som 

genomförts ska bockas av genom att trycka på boxen jämte 

respektive aktivitet. När aktivitet valts ersätts boxen med en grön 

bock för att lätt åskådliggöra valen. Om fel aktivitet bockas av 

kan den enkelt, genom ett knapptryck, åter ersättas med en box. 

Personalen väljer vilket hälsotillstånd brukaren ger intryck av att ha, genom att trycka på den 

smileygubbe som representerar detta på bästa sätt. Projektgruppen måste göra en avvägning över hur 

tillståndet ska förmedlas i anhörigapplikationen. Ska ett genomsnitt av brukarens tilldelade smileys 

användas, eller bara tillståndet vid det sista besöket? En kort kommentar om brukarens tillstånd kan 

också ges. När användaren är klar avslutas registreringen genom att trycka på ”Avsluta registrering”. 

Det går även att avbryta eller gå tillbaka och spara ändringar.  

 

Vid val av ”Medicin” från profilsidan kan personalen läsa 

meddelandet som visats genom den r öda ettan. Meddelandet i 

detta fall lyder ”Brukaren verkar inte ha intagit sin medicin”. 

Genom att trycka på texten leds användaren vidare till brukarens 

kalender där historiska data lagras. Där visas också när brukaren 

tagit sina mediciner och vilka. Personalen kan välja att ringa till 

brukaren eller skicka en medicinpåminnelse. När detta görs visas 

ett meddelade likt ”Har du glömt att inta din senaste medicin?” 

på brukarens applikation. Från denna sida kan personalen också 

se alla brukarens mediciner samt lägga till, ta bort eller göra ändringar i dessa. Redigering av 

mediciner kan endast göras av behörig personal. Det är viktigt att inte kunna ändra medicineringen av 

misstag, därför måste någon form av kontrollruta komma upp som gör användaren medveten om 

förändringen som kommer att ske. Denna förändring måste lätt kunna avbrytas om den matats in 

felaktigt. 

Prickarna längst ned visar att vårdpersonalen kan gå tillbaka till grundsidan genom att svepa åt vänster. 

Den svarta pricken avser den sida som användaren befinner sig på, medan den vita är den sida som 

denne kan ta sig till genom att svepa över skärmen. Prickarna finns på samtliga sidor som har denna 

funktion för att underlätta navigeringen.  
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När ”Anhöriga” valts från profilsidan ses kontaktuppgifter till 

registrerade anhöriga. I exemplet till vänster har användaren 

tryckt på brevet jämte Lars Carlssons, Adams son, namn och kan 

lämna ett meddelande i textrutan. Meddelandet kan Lars se på sin 

e-mailsida eller i sin anhörigapplikation om han har en sådan. 

Telefonerna jämte de anhörigas namn är klickbara och går att 

ringa via direkt. 

 

 

Om vårdgivaren trycker på ”Kalender” på profilsidan kan denne 

se och lägga in viktiga händelser för brukaren. Kalendern ska 

fungera precis som den förprogrammerade kalendern i iPhone, 

men färgerna ska kunna anpassas till applikationen. Det är även 

här vårdpersonalen kan se om brukaren har intagit sin medicin 

och när. En möjlighet är också att schemaläggare och planerare 

kan ta dela av kalendern. På så vis kan den dagliga verksamheten 

planeras utefter brukarens inplanerade aktiviteter. En idé som 

projektgruppen har är att ge personalen möjlighet att se de 

planerade besök och aktiviteter ska utföras och som planeraren har schemalagt. 

 

Om vårdgivaren tycker på knappen som heter ”Information 

brukare” på grundsidan kommer denne att se personlig 

information om brukaren. Sidan kommer att visa personnummer, 

adress och telefonnummer. Dessutom kommer det synas en kort 

text om vem brukaren är, i detta fall Adam Carlsson. För att 

Adam ska känna sig uppskattad och ihågkommen är det viktigt 

att prata om sådant som berör Adam. 

 

Om vårdpersonalen vill se vad som gjordes under brukarens 

senaste besök kan han eller hon trycka på knappen 

”Besökshistorik”. I den vita rutan visas all information om det 

senaste besöket. Användaren kan se vilket datum besöket 

inträffade samt hur länge det pågick. Dessutom visas vilka 

aktiviteter som utfördes, i detta exempel har Adam fått hjälp med 

att duscha och mäta blodtrycket. Under ”Kommentar” kan en 

vårdpersonal läsa om det varit något speciellt under besöket, 

exempelvis om Adam fått en gul gubbe, se ovan, kan förklaringen 

ses här. I flikmenyn under kan vårdgivaren välja att se hur besöken har utförts andra dagar. I exemplet 

är januari 2016 valt, om sedan den 1/1 väljs kommer en liknande vit ruta upp som för det senaste 

besöket.  
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För att boka färdtjänst åt brukaren trycker vårdpersonalen på 

knappen som heter ”Boka färdtjänst”. Därefter gör användaren 

ett val mellan att boka online eller ringa. Ska sjukresor bokas, 

används knappen som har med Resam att göra.  

 

 

Om personalen väljer att boka färdtjänst online kommer 

användaren till kommunens, där brukaren bor, 

internetbokningssida. Här får personalen sedan följa 

instruktionerna. När bokningen är genomförd trycker 

användaren på krysset i det ovan vänstra hörnet, användaren 

kommer tillbaka till den tidigare färdtjänstbokningssidan. För att 

komma tillbaka till grundsidan får användaren svepa från vänster 

till höger.  

Resam bokas genom att vårdpersonalen ringer till de som utför 

sjukresor i brukarens kommun. Genom att tycka på telefonen 

skickas användaren vidare till en telefonfunktion som ringer 

upp. När samtalet avslutats visas denna sida igen. Om 

användaren sveper två gånger från vänster till höger kommer 

denne att befinna sig på grundsidan igen.  

 

Vanlig färdtjänst kan också bokas via telefon och fungerar 

precis som bokning av Resam.  

 

 

 

 

 

För att ringa ett videosamtal till brukaren, Adam Carlsson, kan 

vårdpersonalen trycka på knappen ”Videosamtal” på 

grundsidan. Det kommer då upp en ruta med texten ”Vill du 

ringa ett videosamtal till brukaren”, vårdpersonalen måste då 

svara ja eller nej.  

Under videosamtalet kommer denna sida att synas. Personalen 

ser sig i en liten ruta nere till höger för att veta att kameran är 

rätt vinklad. Ljudnivå är enkel att justera, det görs genom att 

flytta det horisontella strecket upp eller ner. För att avsluta samtalet används knappen ”Avsluta 

samtal”. Personalen skickas då tillbaka till grundsidan. 
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Idéer vårdarapplikation efter modellering 1 
Några av de funktioner som projektgruppen har arbetat fram erbjuder Phoniro redan idag. Bland annat 

finns tids- och insatsuppföljning, vilket hör samman med att vårdpersonal har möjlighet att registrera 

besök. Projektgruppen har dock flera idéer och funktioner som kan komplettera den befintliga 

lösningen. Samtliga funktioner som arbetas fram ska integreras i den befintliga applikationen för 

vårdpersonalen.  

Projektgruppen ska utveckla en funktion så att även videosamtalen kan registreras på ett effektivt sätt. 

Vad gäller brukarens allmäntillstånd måste projektgruppen göra en avvägning över hur detta ska 

förmedlas i anhörigapplikationen. Ska ett genomsnitt av brukarens tilldelade smileys användas, eller 

bara tillståndet vid det sista besöket? Om brukaren vägrar ta emot besök eller hjälp från 

vårdpersonalen när denna anländer ska de uteblivna vårdinsatserna dokumenteras samt kommenteras.  

En möjlighet är också att schemaläggare och planerare kan ta dela av kalendern. På så vis kan den 

dagliga verksamheten planeras utefter brukarens inplanerade aktiviteter. En idé som projektgruppen 

har är att ge personalen möjlighet att se de planerade besök och aktiviteter ska utföras och som 

planeraren har schemalagt. 

Projektgruppen måste se till att applikationens olika funktioner kan begränsas beroende på 

vårdpersonalens behörighet, såsom att exempelvis att endast sjuksköterskor får ändra medicinering. 

När personalen har bokat färdtjänst åt brukaren, ska denne ledas vidare till kalender för att kunna 

registrera bokningen där. Vårdpersonalen kan skapa påminnelser eller listor till anhöriga om detta är 

relevant.  
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Bilaga 20 Anhörigapplikationen utvecklingsfas 1            (Bilaga 20 består av 5 sidor) 
Projektgruppen fokuserade utvecklingen på de tilläggstjänster som flest personer i 

marknadsundersökning 1, bilaga 17, ansåg vara viktigast.  

I anhörigapplikationen ska det finnas möjlighet att lämna synpunkter och klagomål. Att lämna 

beröm, synpunkter och klagomål elektroniskt till ansvarig för hemtjänsten, kan medföra att färre 

uppdrag faller mellan stolarna. Detta då informationen finns sparad och tillgänglig elektroniskt för 

alla inblandade. Därtill kommer de i direkt kontakt med rätt personer och slipper sitta i telefonkö med 

väntetider som följd. Anhöriga vill även kunna se vilka besök brukaren fått av hemtjänsten och vad 

de har gjort. För att anhöriga ska kunna se detta måste vårdpersonalen registrera sitt besök i 

vårdarapplikationen. Dessutom vill de anhöriga kunna beställa färdtjänst åt brukaren. Projektgruppen 

vill lösa detta genom att applikationen kopplas samman med den färdtjänst i den kommun där brukaren 

har sin hemvist.  

PAD-skisser för anhörigapplikationens utvalda idéer 
Skisser, rubrik 2.6.1, för idégenerering på brukarapplikationen. Den sista skissen är en gemensam 

sammanslagning av de enskilda skisserna.  
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Modellering 1 för anhörigapplikations utvalda idéer 
På grund av sekretesskäl, anser projektgruppen, att den anhörige ska logga 

in varje gång applikationen ska användas. Beroende på vilka säkerhetskrav 

som ställs görs detta antingen genom användarnamn och lösenord eller 

genom att använda BankID. Projektgruppen kommer att undersöka 

sekretessreglerna närmare samt diskutera med användarkategorierna för 

fatta ett beslut om rätt tillvägagångssätt.  

Har den anhörige glömt sitt lösenord går det att ansöka om ett nytt. För att 

den anhörige ska kunna nyttja alla funktionerna krävs det att dennes 

närstående som har hemtjänst är ansluten till Seniorporten samt att denne 

har gett samtycke till detta. Vissa funktioner kan nyttjas även om brukaren 

inte använder Seniorporten. Den anhörige ansöka genom att trycka på 

texten ”ansök om tillgång till Seniorporten”.   

 

När den anhörige har loggat in på sitt konto kommer denna sida att synas. 

Användaren kommer nu att få göra ett val om denne har flera brukare 

kopplat till sitt konto. Nästa sida visas genom att trycka på namnet på den 

person som den anhörige vill ha information om. I nedan exempel har den 

anhörige valt att se profilen för Bodil Svensson.  

Om den anhörige bara har en närstående kommer denna sida inte att visas.  

Kugghjulet i översta högra hörnet används för att ändra inställningar eller 

logga ut. Kugghjulet finns med på alla sidor och genom att trycka på den 

kan användaren lätt byta brukare. 

 

Detta är den så kallade grundsidan i applikationen, vilken också kan 

benämnas som Bodils profil. Den gröna och glada smileygubben indikerar 

att Bodil mådde bra vid det senaste besöket hemtjänsten gjort. Det finns 

även en gul gubbe som har en rak mun, vilken visar att Bodil mår okej. Om 

den röda gubben syns visar det att Bodil inte mår bra. Den anhörige kan nu 

göra flera val mellan olika funktioner. Vissa av funktionerna som finns med 

i skissen är i nuläget inte utvecklade. Efterhand som det tillkommer fler 

tjänster kommer menyn att byggas vidare, genom att svepa från höger till 

vänster, kommer den anhörige åt dessa funktioner. 
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Om den anhörige väljer att se besökshistoriken kommer denna sida att 

visas. I den vita rutan visas all information om det senaste besöket. 

Användaren kan se vilket datum besöket inträffade samt hur länge det 

pågick. Dessutom visas vilka aktiviteter som utfördes, i detta exempel har 

Bodil fått hjälp med att duscha och mäta blodtrycket. Under ”Kommentar” 

kan en anhöriga läsa om det varit något speciellt under besöket, exempelvis 

om vårdpersonalen har valt att ge Berit en gul gubbe, se ovan, kan 

förklaringen ses här. I flikmenyn under kan den anhörige välja att se hur 

besöken har utförts andra dagar. I exemplet är januari 2016 valt, om den 

anhörige sedan väljer den 1/1 kommer en liknande vit ruta upp som för det 

senaste besöket.  

Prickarna längst ned visar att den anhörige kan gå tillbaka till grundsidan 

genom att svepa åt vänster. Den svarta pricken avser den sida som användaren befinner sig på, medan 

den vita är den sida som denne kan ta sig till genom att svepa över skärmen. Prickarna finns på 

samtliga sidor som har denna funktion för att underlätta navigeringen.  

 

Om den anhörige väljer ”Kontakt” på grundsidan kommer användaren till 

denna sida. Här syns kontaktuppgifter till såväl den som är ansvarig för 

brukarens vård samt till äldreomsorgens kontor i den kommun brukaren 

bor. Genom att trycka på telefonen kommer applikationen att ringa upp, om 

istället brev-knappen väljs kommer en meddelanderuta upp. I skissen har 

användaren tryckt på brev-knappen för brukarens kontaktperson. Här kan 

ett meddelande skickas direkt till den som väljs. Enligt projektgruppen bör 

meddelandet vara högst 500 ord, detta är dock något som kommer att 

diskuteras vidare med användarkategorierna.  

 

 

 

Då ett meddelande har lämnats, visas en text i meddelanderutan som 

tydliggör att det har skickats. Utöver detta ser sidan nästan identisk ut med 

föregående. Länkarna för att ringa samtal eller skicka e-mail till brukarens 

kontaktperson eller kontoret är fortfarande aktiva och går att använda.  

När den anhörige är klar trycker hon eller han svepa från vänster till höger 

för att komma tillbaka till grundsidan.  
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När den anhörige trycker på ”färdtjänst” på grundsidan, visas en sida likt 

den här. Här kan hon eller han enkelt välja om denne vill anmäla färdtjänst 

via telefon eller online samt om det gäller vanlig färdtjänst eller sjukresa, 

genom att trycka på respektive knapp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid valet ”Boka färdtjänst online” länkas användaren över till den aktuella 

kommunens hemsida för bokning av färdtjänst och får därefter följa de 

instruktioner som ges. När användaren är klar tycker denne på krysset för 

att komma tillbaka till grundsidan. 

Genom att svepa från vänster till höger kommer användaren tillbaka till 

sidan ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

Vid valet ”Boka färdtjänst via telefon” visas aktuella telefonnummer för 

brukarens hemkommun. Telefonnumren är klickbara och går att ringa via 

direkt. För att komma tillbaka till föregående sida sveper användaren på 

skärmen från vänster till höger och ytterligare en gång för att komma 

tillbaka till huvudsidan. 
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Vid valet ”Boka Resam, sjukresor” syns aktuella telefonnummer som gäller 

för kommunen. Telefonnumren är klickbara och går att ringa via direkt. För 

att komma tillbaka till föregående sida sveper användaren på skärmen från 

vänster till höger och ytterligare en gång för att komma tillbaka till 

huvudsidan 

 

 

 

 

 

Idéer anhörigapplikationen efter modellering 1  
Anhöriga ska kunna se brukarens namn överst i informationsraden på varje sida. Detta för att undvika 

förvirring om den anhöriga är kopplad till flera brukare. Projektgruppen måste undersöka om de 

anhöriga är intresserade samt behöver se när brukaren ska få sitt nästa besök eller andra framtida 

besök. Dessutom måste diskussion föras med såväl anhöriga samt kommuner om det ska synas i 

anhörigapplikationen vem i vårdpersonalen som har utfört vilket besök. Detta kan enligt 

projektgruppen vara känsligt och integritetskränkande.  

Ett stort fokus bör läggas på sekretess för vad den anhöriga ska kunna se. För varje brukare måste det 

på ett enkelt sätt gå att ändra sekretessinställningarna. Vissa brukare som har förmåga att själva kunna 

legitimera sig i applikationen kan redigera detta, för andra som inte kan hantera detta ska kommunen 

tillhandahålla redigeringshjälp. De funktioner som brukaren inte använder eller tillåtit, kommer ändå 

synas i anhörigapplikationen. Det kommer dock inte finnas något under flikarna utan de anhöriga 

kommer att se en text likt ”din närstående använder inte den här funktionen” eller ”din närstående har 

inte gett dig tillstånd att se detta”.  

Vid bokning av färdtjänst kommer den anhöriga att ledas direkt till kalender för att enkelt kunna 

registrera bokningen där.  

För samtliga applikationer måste projektgruppen undersöka hur uppringningsfunktion ska fungera. 

Det måste undersökas om det är lämpligt att föra vanliga telefonsamtal med surfplatta, projektgruppen 

anser att det är klumpigt samt kan vara svårt att hålla den mot örat. Ett alternativ kan vara att föra 

vanliga samtal med exempelvis färdtjänst genom att använda högtalarfunktion, vilket fungerar som 

ett videosamtal utan bild.  

Projektgruppen ska undersöka vad brukarens allmäntillstånd ska grundas på. Det är viktigt att ta reda 

på om det är brukaren själv som ska ge sin uppfattning eller om det är vårdpersonalens uppfattning 

som ska gälla. Dessutom ska det undersökas hur ofta allmäntillståndet ska rapporteras samt hur det 

ska beräknas.   
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Bilaga 21 Handlingsplan Halmstad Kommun            (Bilaga 21 består av 4 sidor) 

Handlingsplan 
Samarbete mellan Halmstad Kommun, Phoniro och Högskolan i Halmstad 

Inledning och presentation av projekt 
Projektgruppen består av Ulrika Lejdström och Matilda Isaksson, studenter som läser tredje året på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Samarbetet med Halmstad kommun är 

en del av det examenarbete som projektgruppen bedriver tillsammans 

med Phoniro AB. Projektgruppen ska, i samarbete med Phoniro AB, ta fram lösningar som ska 

förbättra kommunikation och effektivitet inom äldreomsorgen. Lösningen kommer ge brukaren 

möjlighet att bli mer delaktig i sin egen vård samt anhöriga kommer få bättre inblick i vården av sin 

närstående. Vårdpersonalen kan dessutom kommunicera med brukaren och anhöriga genom bland 

annat videosamtal. Detta kommer i sin tur att underlätta vårdpersonalens arbete. Seniorporten är 

namnet på den portal som ska tas fram för tre huvudsakliga användarkategorier, nämligen vård- och 

omsorgspersonal, brukaren själv respektive närstående.  

Lösningen kommer bli tre applikationer en för varje användarkategori. Applikationer ska innehålla 

relevanta funktioner som ska underlätta och göra det enklare för vårdpersonalen att utföra sitt arbete. 

För att se projektgruppens idéer om vad applikationerna kan innehålla vänligen se bilaga 1, för mer 

information om bakgrunden till projektet se tidigare utskickad projektplan.   

Syfte & mål med samarbetet  
Projektgruppen önskar samarbete med Halmstad kommun för att kunna utveckla applikationerna på 

bästa sätt samt för att göra dessa användarvänliga och eftertraktade. Projektet är i behov av 

utomstående expertkunskap därför önskas samarbete med vårdpersonal, brukare och anhöriga.   

Målet är att skapa en produkt som i framtiden kan ingå i Phoniros övriga sortiment. Produkten ska 

tillfredsställa behovet av ökad effektivitet och kvalitetssäkring inom 

äldreomsorgen. Projektgruppens mål med examensarbetet är att presentera en fungerande prototyp 

innehållande utvalda funktioner i maj 2016.   

Tidsplan  
Samarbetet kommer att fortlöpa under våren 2016. Datum och tid för gemensamma möten 

och träffar med användarkategorierna kommer att beslutas tillsammans med Halmstad kommun.   

Projektgruppens del i samarbete  
Projektgruppen kommer att utföra marknadsundersökningar och användartester samt kommunicera 

och idégenerera tillsammans med användarkategorierna. Lejdström och Isaksson kommer att vara 

ansvariga och hålla i möten med inblandande. Projektgruppen kommer att förbereda allt 

nödvändigt material samt sammanställa resultatet av samarbetet. Resultatet kommer att ligga grund 

för utvecklingen av applikationerna.   

Phoniros del i samarbetet  
Företaget ska medverka på möten vid behov samt tillhandahålla nödvändig information.   

Halmstad Kommuns del i samarbetet   
Halmstad kommun ska utse personer i respektive användarkategori som projektgruppen kan 

samarbeta med. Kommunen ska tillhandahålla nödvändig information och delge berörda 
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personer vad samarbetet innebär. Dessutom ska Halmstad Kommun göra det möjligt att den tid som 

krävs avsätts för de inbladade.  

Hur ska samarbetet se ut?   
Projektgruppens önskemål är att hålla två idégenereringsmöten samt genomföra 

ett användartest med varje användarkategori. Detta innebär totalt sex möten och tre tester. Syftet 

med detta är att först hålla ett möte med varje grupp för att sedan utveckla och ta fram lösningar som 

ska testas på varje användarkategori. På de sista mötena med respektive användargrupper kommer 

projektgruppen att presentera de förbättringar och ändringar som gjorts utefter vad som framkom 

under användartesterna. Projektgruppen förutsätter att varje möte går att genomföra på ungefär en 

timme. Möten kommer att ske på de platser som passar användarna.   

Projektgruppen önskar träffa vårdpersonalen i grupp, bestående av fyra till sex personer. Samarbetet 

med brukarna ska ske enskilt, projektgruppen önskar träffa tre brukare. Eventuellt vill 

projektgruppen genomföra en större enkätundersökning med de brukare som har möjlighet att delta. 

Hur detta ska genomföras bestäms tillsammans med Halmstad Kommun. Projektgruppen vill träffa 

närmst anhöriga till de tre brukarna eller andra anhöriga. Om möjligt bör samarbetet ske genom 

gruppmöte om fyra till sex anhöriga. Eventuellt vill projektgruppen genomföra en större 

enkätundersökning med anhöriga men även vårdpersonal som har möjlighet att delta.   

Bilagor till handlingsplanen 
Krav 
Huvudkravet är att ta fram användarvänliga applikationer med relevanta funktioner och möjlighet 

till videosamtal med bra ljud och bild.    

 Brukaren ska komma åt sin applikation genom en iPad, applikationen ska dock fungera i 

samtliga operativsystem. Anledningen till att applikationen kommer att testas på en iPad är 

för att Apples svenska organisation har uppvisat stort intresse för projektet. Lösningen 

utvecklas i dialog med Apple och lanseringen kommer att kunna ske i samverkan med dem. 

Apple har redan idag en stark position på kommunmarkanden tack vare stor försäljning inom 

skolan.  

 Personalens del av lösningen ska integreras i den redan befintliga applikationen för nattillsyn 

eller Phoniro Cares hemsida.  

 Applikationen ska vara väldigt tydlig och lättförståelig. Det ska inte behövas någon manual 

eller förkunskapskrav vad gäller iPad.  

 Seniorporten ska kunna innehålla flera funktioner. Dessa ska vara relevanta för respektive 

användarkategori samt passa Phoniro Cares existerande verksamhet.  

 Teckensnitt, teckenstorlek samt färger ska anpassas efter användaren, det ska vara lätt att se 

och läsa. Applikationens färgsättning ska ha en lugnande inverkan på brukaren.  

 Applikationen ska ge ifrån sig tydlig signal när iPad:en behöver laddas. 

 Videosamtalen ska ske med högupplöst bild med klart och tydligt ljud. Samtalet ska ske utan 

störningar. Brukaren ska kunna se sig själv i en liten ruta för att på så sätt kunna rikta 

kameran rätt. 

 Tydlig ringsignal som anpassas efter användarens hörsel samt det ska vara lätt att reglera 

ljudvolymen under samtalet. 
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 Brukaren ska inte kunna göra några utgående samtal till vårdpersonalen genom 

Seniorportens videosamtalsfunktion. 

Idéer till applikationerna 
De tilläggstjänster som projektgruppen är intresserade av att utveckla listas nedan. Vilka applikationer 

brukaren ska ha kommer att anpassas efter dennes behov och önskemål. Brukaren och anhörig 

kommer sedan överens om vad den anhöriga ska kunna ta del av. Tilläggstjänsterna ska underlätta för 

brukare, vårdpersonal och anhöriga. Vilka tjänster som kommer att utvecklas avgörs med hjälp av 

analys och undersökningar.  

 Seniorporten ska kunna innehålla en kommunikationslösning för hemsjukvård baserad på 

Phoniros existerande lösning Hälsodagboken. Genom att komplettera lösningen med iPad 

blir hemsjukvårdslösningen komplett. Brukaren kan göra inrapporteringar om sin hälsa till 

Hälsodagboken med iPad istället för med digital penna, som det görs idag. Brukare och 

anhöriga har tillgång till det som står i hälsodagboken för att kunna vara delaktiga i vården.  

 Via Apple HealthKit skulle det vara möjligt att förse Hälsodagboken med data från 

medicinteknisk utrustning. Hälsodagboken behöver då inte integreras mot specifik utrustning 

utan kan använda HealthKit’s generella API. Apple HealthKit finns endast för iPhone men 

kan i framtiden även komma för iPad.  

 Anhöriga eller brukaren ska kunna skapa handlingslistor som hemtjänsten sedan får tillgång 

till.  

 Anhöriga eller brukaren ska kunna skapa ärendelistor för sådant brukaren behöver hjälp med. 

Hemtjänsten får sedan tillgång till listan och kan utföra ärendena.  

 Dosettavkänning, en elektronisk dosett ska kunna skicka ut signaler till applikationen så att 

vårdpersonalen kan se att brukarna tagit sin medicin.  

 Applikationen ska kunna ge brukaren påminnelse om att ta medicin. Signalen ska höras 

tydligt och följas av en text på skärmen om vilket läkemedel som ska intas.  

 Brukaren och anhöriga ska kunna se dagens agenda, vem som arbetar, när samtal beräknas 

inkomma med mera. 

 Det ska finnas möjligheter att göra utgående samtal till andra vänner eller anhöriga som inte 

har applikationen.  

 Applikationen ska kunna gå att sammankopplas till högtalare som kan placeras ut i brukarens 

hem. Med hjälp av detta kan brukaren lättare höra och uppmärksamma en signal om 

inkommande samtal. 

 Anhöriga, brukare och vårdpersonal ska kunna beställa färdtjänst. 

 Brukaren ska ha en kalender där denne, närstående eller vårdpersonal kan lägga in 

läkarbesök, födelsedagar, kalas med mera. Applikationen ska signalera påminnelser. 

 Receptbank, som visar vilka recept brukaren innehar, ska finnas tillgänglig för brukare, 

närstående och vårdpersonal. 

 Tid- och insatsuppföljning för anhöriga för att de ska känna sig trygga med att brukaren får 

den vård den är berättigad till. 
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 Brukare, närstående och vårdpersonal ska kunna se saldo på det kort som hemtjänsten 

använder åt brukarens vägnar.  

 Veckans meny ska visas på brukarens iPad.  

 Om brukaren ska utföra sjukgymnastik eller annan aktivitet kan applikationen påminna och 

även visa träningsprogrammet.  

 Vårdpersonal och anhöriga ska kunna se om brukaren lämnar hemmet. 

 Brukaren och anhöriga ska kunna lämna synpunkter och beröm som sedan skickas vidare till 

hemtjänsten.  

 Aktivitetsgrupper ska finnas tillgängliga för brukaren via applikationen. De ska kunna 

kommunicera och umgås med likasinnade personer.  

 Vårdpersonalen ska ha tillgång till brukarens historia för att kunna föra intressanta och roliga 

konversationer.   

 Anhörigapplikation köpes via App Store eller Play Butik   



 

LXXIII 

 

Bilaga 22 Samarbetet med Halmstad Kommun            (Bilaga 22 består av 2 sidor) 
Projektgruppen kom i kontakt med Kristian Hafskjär, som arbetar vid Utvecklingsavdelningen på 

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad Kommun, genom Hälsoteknikcentrum på Högskolan i Halmstad. 

En handlingsplan, bilaga 21, författades och sändes till Hafskjär som visade stort intresse för 

examensprojektet. Det första mötet, där också Phoniro skulle medverka, bokades till den 10 februari 

2016 men fick dessvärre avbokas på grund av sjukdom. Projektgruppen besökte Hafskjär utan 

Phoniro, den 16 februari för att presentera projektet. En PowerPoint presentation innehållande 

bakgrund och skisser visades upp samt handlingsplanen diskuterades. Hafskjär kom med flera 

relevanta råd till projektgruppen. Han besitter stor kompentens inom området och avrådde 

projektgruppen från att inrikta projektet på medicinska funktioner, såsom medicinpåminnelser. Detta 

då området innebär mycket risker om fel görs samt styrs av flertalet lagar. Projektgruppen tog därför 

beslutet att endast inrikta applikationerna till att förbättra kommunikation samt information mellan 

brukare, dennes anhöriga och hemtjänstpersonalen. Fördelarna med detta beslut var många, 

framförallt då produkten inte längre faller inom ramarna för ”medicinteknisk produkt”, bilaga 34. På 

mötet beslutades även att Hafskjär skulle ta reda på om det fanns något intresse hos enhetscheferna 

inom hemtjänsten.  

Den 3 mars hölls ytterligare ett möte på Halmstad Kommun där projektgruppen, Magnus Fröberg, 

Johanna Lethin Jacobson och Jonas Runesson från Phoniro samt Kristian Hafskjär och Thomas 

Wollentz från Halmstad Kommun medverkade. Fröberg inledde mötet med att förklara samarbetet 

mellan Phoniro och projektgruppen. Han presenterade videosamtalsfunktionen för att se om det fanns 

intresse från kommunens sida att inleda ett pilotprojekt. Projektgruppen presenterade sitt arbete samt 

visade upp nya skisser för brukarapplikationen, se bilaga 27. Efter att samtligt material presenterats 

inleddes en diskussion om dels projektgruppens önskemål om samarbetet men också kommunens 

möjligheter. Beslut fattades om att kommunen bör fokusera på att hitta ett arbetslag bestående av 

omsorgspersonal samt anhöriga till brukare. Detta då projektgruppen redan kommit i kontakt med 

brukare på egen hand. 

Projektgruppen besökte Hafskjär den 7 mars för att diskutera besluten från mötet den 3 mars samt för 

att ta fram en plan över hur arbetet skulle fortlöpa. Det beslutades att Hafskjär skulle kontakta 

enhetschefer som visat intresse och meddela dem att projektgruppen i sin tur skulle kontakta dem. En 

enhetschef, Susanne Rückert, var särskilt intresserad och därför valde projektgruppen att ta vidare 

kontakt för att se om workshops-träffar kunde bokas in. Dessutom skulle Hafskjär undersöka 

möjligheterna att samarbeta med de personer som driver frågor angående anhöriga på Förebyggande 

Verksamhetsavdelningen. Svaret från denna avdelning var positivt men dessvärre fanns inga 

möjligheter att träffas med anhöriga förrän i slutet av maj. Projektgruppen tog vidare kontakt den 10 

mars 2016 med Anette Håkansson, på den aktuella avdelningen, för att se om ett samarbete kunde 

inledas på annat sätt.  

Efter att projektgruppen tagit kontakt med Susanne Rückert och informerat ytterligare om projektet, 

återkopplade hon den 11 mars. Beskedet var mycket positivt då hon hittat tio personer som arbetar 

med vård och omsorg inom hemtjänsten som ville träffa projektgruppen. Ett möte bokades in den 24 

mars klockan 14.00. Dessutom återkom Anette Håkansson, 15 mars, med namn på sex anhöriga som 

ville ställa upp på en telefonintervju. För att se resultatet av dessa intervjuer, se bilaga 25. Möte med 

vårdpersonal hölls den 24 mars 2016 och var mycket givande för produktutvecklingsprocessen. 

Många nya infallsvinklar framkom samtidigt som projektgruppen fick både positiv och negativ 

feedback. För att se resultatet av detta, se bilaga 26. 
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2016-05-17 träffade projektgruppen Hafskjär för att presentera projektresultatet. Han var mycket 

positiv till resultatet och såg en ljus framtid för produkten. Han framhävde att en produkt likt 

Seniorporten kommer att vara framtiden för hemtjänstbranschen men även för andra branscher som 

exempelvis äldreboende och behandlingshem, vilket stämmer bra överens med det som 

projektgruppen förutspått.   
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Bilaga 23 Marknadsundersökning 2             (Bilaga 23 består av 18 sidor) 

Anhöriga 

Enkät 
Projektgruppen valde att skapa en enkät som riktade sig till brukarnas anhöriga. Detta gjordes för att 

ta reda på vilka funktioner som ansågs vara viktigast bland målgruppen samt det fanns andra 

önskemål. Enkäten delades via Facebook. De grupper där enkäten lades ut heter: 

Äldreomsorgsbloggen, Pensionärsvänner, Stoppa vanvården i äldreomsorgen, Hemtjänstens dag, Vi 

som vill förändra synen på äldreomsorgen, Vårda/värna våra älskade äldre, Ett skratt förlänger livet, 

Ungdoms Loppis i Halmstad och på projektmedlemmarnas personliga Facebook-sidor.  
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Svar från enkät riktad till anhöriga  
Enkäten riktad till anhöriga fick inte lika bra respons som enkäten till vårdpersonal. Under perioden 

25 februari till 18 mars deltog 33 personer i enkäten. Detta är en relativt låg siffra och därför valde 

gruppen att även komplettera med intervjuer, bilaga 25, för att få en djupare insikt i segmentets behov 

och önskemål.  

Den första frågan handlade om ett av de främsta syftena med projektet: 

att förbättra information och kommunikation inom hemtjänsten. Av de 

tillfrågade svarade cirka 61 % att de inte fick tillräcklig information om 

deras närståendes vård från hemtjänsten. Detta är en siffra som bevisar 

att projektet är aktuellt och behövligt i dagens samhälle.  
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I fråga 2 fick de som svarat nej på fråga 1 beskriva vad de saknade information om. I nedan bild syns 

de 18 kommentarer som projektgruppen har mottagit. Vissa saker av det som skrivs har 

projektgruppen redan tänkt på och tagit hänsyn till i produktutvecklingen. Kommenterarna både 

stärkte funktionerna och gav idéer om nya.  
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I nästa fråga fick de tillfrågade personerna svara på om de ville ha 

information om besökshistorik, kommande besök eller ingenting. 

Endast 14 % svarade att de inte behövde någon information om 

besöken. 72 % svarade att de ville ha information om både kommande 

och gjorda besök. Resultatet är väldigt positivt för projektet. 

Projektgruppen anser att svaret är tillförlitligt även då fem personer 

hoppade över frågan.  

 

 

Fråga 5 behandlade vad de vill veta om besöken. Det som var minst 

relevant var att se yrkestiteln på den som utfört eller ska utföra 

besöket. Viktigast var att se vad som utförts eller vad som ska utföras 

under besöket. Därefter ansåg de tillfrågade att namnet var viktigt 

samt att se när besöket ägde rum eller ska äga rum.  

 

 

 

 

I nästa fråga, nummer 6, fick de anhöriga rangordna vad de tyckte var viktigt att kunna göra genom 

applikationen. Frågan behandlade förhållande mellan anhörig- och brukarapplikationen.  Nedan syns 

resultatet.  

Den mest populära funktionen var att kunna se brukarens digitala kalender. Tätt efter följde funktionen 

att kunna boka färdtjänst genom applikation. De anhöriga tyckte även att det var viktigt att få en notis 

om brukaren har ändrat något i sin digitala kalender. En annan funktion som fick hög ranking var att 

se den närståendes recept på apoteket. Minst populär var funktionen att kunna spela spel tillsammans. 

Övriga funktioner har fått relativt jämna resultat.  
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Fråga 7 påminde om fråga 6 men behandlade istället förhållandet mellan anhörig- och 

vårdarapplikationen. Minst populär var funktionen att kunna ta emot videosamtal från hemtjänsten.  

 

Mest populärt var möjligheten att kunna lämna skriftliga meddelanden till vårdpersonalen. Detta 

medför också att funktionen att ta emot meddelanden från hemtjänsten är relevant, denna funktion 

fick näst högst ranking. Många anhöriga vill också se vårdpersonalens uppfattning om brukarens 

allmäntillstånd. Tre funktioner som fick relativt lika resultat var att se kontaktuppgifter, få notiser om 

vårdpersonal ändrar något i brukarens digitala kalender samt att se sin närståendes vårdplan som 

beskriver den vård som brukaren är berättigad.  

Därefter fick de anhöriga komma med egna förslag om vad de skulle vilja göra genom 

anhörigapplikationen. Nedan syns de elva kommentarer som projektgruppen har mottagit.  
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Den anhöriga fick också lämna kommentarer om det var något de skulle vilja hjälpa sina närstående 

med idag, som i nuläget inte var möjligt. Nedan syns 15 kommentarer.  

I sista frågan i enkäten fick de tillfrågade svara på vilken de upplevde var den största bristen inom 

hemtjänsten. Möjlighet fanns även att lämna en kommentar om att allting fungerade bra. Nedan syns 

de 30 kommentarer som projektgruppen mottagit för frågan.  



 

LXXXI 
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Vårdpersonal 

Enkät 
Projektgruppen valde att skapa en enkät riktad till vårdpersonal inom hemtjänst. Detta gjordes för att 

kompetens om hemtjänstpersonals arbete är ett kunskapsgap, rubrik 2.2.1, i projektet. Projektgruppen 

ville ta reda på vilka behov och önskemål som fanns men också vilka funktioner som ansågs vara 

viktigast bland målgruppen. Enkäten delades via samma Facebook-grupper som anhörigenkäten. 

Dessutom togs kontakt med Facebook-grupper endast riktade till personal inom hemtjänst. Underlaget 

från enkäten användes för att hjälpa projektgruppen att inrikta workshops med vårdpersonalen på de 

mest relevanta funktionerna.  
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Svar från enkät riktad till vårdpersonal 
Totalt svarade 57 personer på enkäten riktad till personer som arbetar med vård och omsorg inom 

hemtjänsten. Enkäten lades ut 4 mars 2016 och avslutades 15 mars. Projektgruppen var nöjda med 

feedbacken på enkäten och använde svaren i den fortsatta produktutvecklingen. Dessutom användes 

enkätens svar som underlag vid workshops med vårdpersonal på Halmstad Kommun. 

Sammanställningen hjälpte projektgruppen att fokusera på rätt saker.  

 

På den första frågan svarade 55 personer, ca 78 %, att 

kommunikationen med brukarens anhöriga fungerade bra. 12 

av 55 personer ansåg att kommunikationen inte fungerade, 

detta är enligt projektgruppen 12 personer för mycket!  
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I fråga 2 fick de som svarat ”Nej” på fråga 1 ange varför det inte tyckte att kommunikationen 

fungerade bra. Nedan syns en lista på samtliga svar. 

 

 

För att Seniorporten ska fungera är att ytterst viktigt att 

personalen kan tänka sig att använda en smartphone eller 

surfplatta i sitt arbete inom hemtjänsten. På fråga 3 svarade 

över 87 % att de kunde tänka sig detta, vilket är väldigt 

positivt för projektet. De resterande som svarade nej måste 

övertygas om de fördelar som produkten kan ge. För att 

personalen ska känna motivation att använda applikationen är 

det viktigt att de inser fördelarna samt upplever 

självbestämmande, se mer om detta under rubrik 4.3. 
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Fråga 4 behandlade de funktioner som påverkar brukaren och vårdpersonalen. De svarande fick 

rangordna funktionerna. Denna fråga fanns med för att projektgruppen skulle få en tydlig bild över 

vad som anses viktigt respektive mindre viktigt.  

 

Den funktion som den tillfrågade vårdpersonalen ansåg var viktigast är att se brukarens vårdplan. 

Alltså att kunna hitta information om den vård som brukaren är berättigad att få. Den näst viktigaste 

funktionen enligt undersökning var att se brukarens allmäntillstånd. Populärt var också att se vilka 

mediciner brukaren använder, brukarens historia och intressen samt möjligheten att se brukarens 

digitala kalender. De funktioner som ansågs minst viktiga var att ringa videosamtal till brukaren och 

att kunna redigera i brukarens kalender. Resultatet för frågan var dock ganska utspritt och det är inte 

någon funktion som valts bort helt av flertalet tillfrågade. Det kan vara svårt att förstå nyttan med att 

kunna ringa videosamtal till brukarna om personalen inte gjort detta tidigare.  

Även svaren för fråga 5 var utspridda mellan funktionerna. Frågan behandlade vilka funktioner som 

kunde underlätta förhållandet mellan vårdpersonalen och brukarens anhöriga. Det som ansågs 

viktigast enligt undersökningen var att se de anhörigas kontaktuppgifter. Minst viktigt var att kunna 

utföra inbokade videosamtalsmöten.  
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Av de 57 svarande på fråga 6 ville 53 personer se sin dagsplanering i 

applikationen. Detta motsvarar så mycket som ca 93 %. 

Projektgruppen tolkar det som att många anser att funktionen är 

mycket viktig. 

 

 

 

Fråga 7 behandlade vad som skulle finnas med i en eventuell dagsplanering. De tillfrågade fick 

rangordna alternativen. Det som ansågs viktigast var att se vilka brukare som skull besökas. Minst 

viktigt var att se inplanerade raster. Resterande tre alternativ fick jämnt betyg och kan därför anses 

viktiga.   

 

I fråga 8 fick de svarande komma med egna idéer om vad som skulle underlätta kommunikationen 

mellan vårdpersonal, brukare och anhöriga. Nedan syns en lista med 10 kommentarer.  
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Brukare 

Enkät 
En enkät riktad till brukare skapades och lades upp dels i grupper för pensionärer på Facebook men 

enkäten har också använts under olika träffar med brukare. Projektgruppen var i behov av mer 

information om hur det är att ha hemtjänst och vad som fungerar bra eller mindre bra med detta.  För 

att kunna bygga en applikation som brukarna vill använda är det ytterst viktigt att uppfylla deras behov 

och önskemål. 
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Svar från enkät riktad till brukare 
Enkäten riktad till brukare fick väldigt låg respons, endast åtta personer svarade under perioden 24 

februari till 3 mars 2016. Projektgruppen insåg tidigt att Facebook var fel forum för att nå brukare 

trots att kontakt skapades med passande grupper. På grund av detta tog projektgruppen kontakt med 

Alla Hjärtans Hus för att på så sätt nå den tänkta målgruppen. Nedan finns en sammanställning av 

resultatet från enkäten. Projektgruppen anser att detta resultat inte representerar hela målgruppen och 

kommer därför att kompletteras med intervjuer.  
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I fråga 1, se första bilden nedan, fick den deltagande svara på om de upplevde att den vård de får av 

hemtjänsten är tillräcklig. På frågan svarade en person att vården inte räckte. Om detta stämmer att en 

av sju personer upplever det samma, därmed finns det stora behov att få ut en produkt likt Seniorporten 

på marknaden. Den svarande fick i fråga 2 kommentera vad som saknas i vården, svaret var att tiden 

inte räckte till att utföra ordentlig städning.  

 

 

Fråga 3 handlade om hur ett besök från hemtjänsten upplevs. 

Deltagarna fick välja mellan olika alternativ och skulle välja de tre som 

beskrev känslan under besöket bäst. Samtliga sex som har svarat på 

denna fråga upplevde besöken positivt. Fyra upplevde besöken som 

nödvändiga. Därefter har faktorerna stressande och givande blivit valda 

tre gånger vardera.  

Det är bra att många ser besöken som positiva, dock är det oroväckande 

att hälften också upplever besöken som stressande. Detta är ännu ett 

starkt argument till att hemtjänstpersonalen måste avlastas så att de har 

tid att utföra sina arbetsuppgifter.  

 

 

 

I fråga 4 fick de tillfrågade svara på om de kunde tänka sig att använda 

en smartphone eller surfplatta. Fem av de åtta svarande redan använde 

något av detta, dessutom kunde två personer tänka sig att börja 

använda något av alternativen. Det var endast en person som inte 

kunde tänka sig detta.  

Resultatet är mycket positivt för projektet, då brukarapplikationen 

kräver att en smartphone eller surfplatta tillämpas.   
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Därefter, i fråga 5, fick de svarande rangordna olika funktioner som kan ingå i en brukarapplikation. 

Nedan syns resultatet. Den populäraste funktionen var att kunna se bilder och videos som den anhöriga 

har delat. Detta stämmer också överens med den teori och referensram som projektgruppen har 

tillämpat, rubrik 4.6. Därefter följde funktionen att ha en digital kalender som kan ge påminnelser om 

födelsedagar eller inbokade händelser. Tätt efter följde funktionerna att ringa videosamtal till anhöriga 

samt beställa färdtjänst. Den funktionen med lägst ranking är att se recept på nätet.  

 

Fråga 6 handlade om den digitala kalendern. Deltagarna fick svara på 

vem de skulle vilja dela sin kalender med. Fyra av sju svarade att de 

inte ville dela denna med någon medan två svarade att de kunde tänka 

sig att dela informationen med en anhörig. Endast en person kunde 

tänka sig att dela den digitala kalendern med vårdpersonalen.  

Projektgruppen tror att resultat beror på att de deltagande är så friska 

att de kan hålla reda på sin kalender på egen hand. Detta grundas på det 

faktum att de svarande klarat av att delta i digital enkät delad på 

Facebook. Behovet att dela kalendern kan finnas för de brukar som har 

svårt att hålla koll på tider och händelser själva.  

I fråga sju fick de svarande rangordna funktioner som ska finnas mellan vårdar- och 

brukarapplikationen. Nedan syns resultatet. Funktionerna har fått relativt jämnt resultatet men 

populärast är att möjligheten att skapa handlingslistor som personalen ska följa. Funktionen att kunna 

se träningsprogram från exempelvis sjukgymnasten fick lägst ranking.   
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På den sista frågan, nummer 8, fick projektgruppen tyvärr inga 

kommentarer.  

 

 

 

Idéer marknadsundersökning 2 
I enkäterna efterfrågades målgruppernas egna idéer och nya förslag på funktioner som kan ingå i 

applikationerna. Dessutom berättade många om mindre bra upplevelser av hemtjänst eller sitt arbete 

inom hemtjänst. Resultatet blev mycket positivt för projektgruppen som fick flera tips på hur 

applikationerna kunde utvecklas till det bättre. Resultatet användes i produktutvecklingen och 

PowerPointskisserna anpassades till detta. För att se vilka idéer som projektgruppen valde att gå vidare 

med och utveckla för applikationerna, se bilaga 28. Nedan diskuteras de nya idéer som framkom under 

enkätanalyserna.  

Från enkäten riktad till anhöriga fick projektgruppen följande idéer. Det anhöriga mest eftersöker är 

att få information om något avviker från det planerade, exempelvis om brukaren tackat nej till besök. 

Detta kan ses i besökshistoriken eller i ett specifikt meddelande till de anhöriga. Dessutom ville 

anhöriga se om brukarens mående avviker från det normala. En annan idé som framkom av 

enkätsvaren var möjligheten att boka exempelvis läkarbesök genom applikationen. Detta är en idé 

som projektgruppen tror är möjlig i framtiden, den kommer alltså inte att utvecklas i nuläget. Därtill 

önskade en anhörig en smidigare nyckelhantering, detta är också något som ligger långt utanför 

projektets ramar. Det gemensamma som många kommenterade är problemet med att vården utförs av 

många olika personer och att vården därmed brister samt att det uppstår onödig oro hos brukaren. 

Projektgruppen har ingen möjlighet att öka kontinuiteten hos personalen men kan genom funktionen 

”se kommande besök” minska oron genom att visa vem som kommer. Dessutom påpekar många att 

personalen är stressad och inte hinner utföra den vård de ska.  

I enkäten riktad till vårdpersonal hade några kommenterat problem med att nå alla berörda parter 

samtidigt. Detta ledde till att projektgruppen fick idén om att ha en meddelandeknapp för att nå alla 

anhöriga men också brukaren. I funktionen ska vårdpersonalen kunna välja vilka de vill skicka det 

specifika meddelandet till. På så sätt slipper de ringa till samtliga, vilket de också kommenterat var 

ett problem. Dessutom påpekade de att vissa anhöriga inte bryr sig om vården eller att de aldrig träffar 

dem. Genom Seniorporten kommer de anhöriga kunna ta del av informationen på ett enkelt sätt när 

och om de önskar detta. En person som deltog i vårdarenkäten kommenterade att det vore önskvärt att 

införa en dagbok om varje brukare som alla behöriga i personalen kan skriva i och läsa. 

Projektgruppen tycker dock att detta påminner mycket om det som anhöriga och vårdpersonal kommer 

att kunna utläsa i besökshistoriken. När vårdpersonalen registrerar ett besök har de möjlighet att lämna 

en kommentar vilket skulle kunna liknas med en dagboksanteckning. Dessutom hade en deltagare en 

idé om att brukare ska kunna lämna återbud och önska en annan tid för besöket. Detta är en mycket 

bra funktion som skulle underlätta för både brukare och personal i den mån att onödiga och stressiga 

besök kan minska. Utöver detta önskade en annan svarande att kunna se var kollegorna befann sig för 

att underlätta hantering vid larm. Funktionen är bra men ligger utanför projektets ramar. Ett 

överhängande problem verkar vara kontakten mellan olika vårdorganisationer men även mellan olika 

parter inom hemvårdsförvaltningen. Projektgruppen har mottagit flera kommenterar där vårdpersonal 

önskar bättre kommunikation med bistånd, sjukgymnast och chefer. Även detta ligger utanför 

projektets ramar men kan tänkas bli aktuellt i framtiden.  
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En idé som projektgruppen fick till brukarapplikationen var att brukaren ska kunna välja behörighet 

för varje händelse som läggs in i den digitala kalendern. Alltså samtidigt som exempelvis ett 

läkarbesök läggs in i kalendern får brukaren kryssa i vilka som har rätt att se händelsen. På så sätt kan 

den anhöriga eller vårdpersonalen se att brukaren ska göra något även om de inte har tillgång till 

kalendern i stort. Det sistnämna bör också vara valfritt, men det kan vara bra för schemaläggare att se 

om brukaren exempelvis inte är hemma när det planerade besöket ska äga rum. Genom att arbeta på 

detta sätt kan många onödiga besök undvikas.  
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Bilaga 24 Marknadsundersökning 3              (Bilaga 24 består av 4 sidor) 

Alla Hjärtans Hus 
Projektgruppens enkät riktad mot brukare, bilaga 22 

fick inte så stort genomslag. Deltagandet var lågt 

och därför beslutade gruppen att försöka komma i 

personlig kontakt med brukare och anhöriga genom 

att besöka den ideella föreningen Alla Hjärtans Hus 

i Halmstad. Detta är en öppen mötesplats för äldre 

och närstående som erbjuder ett stort utbud av 

aktiviteter. Alla Hjärtans Hus drivs av frivilliga 

personer och organisationer med stöd av 

kommunen. Projektgruppen besökte Alla Hjärtans Hus den 26 februari 2016 för att presentera sitt 

projekt och söka efter potentiella kontaktpersoner. På plats var cirka 100 personer som kommit för att 

lyssna på ett lokalt band som uppträdde. Detta generade i att projektgruppen fick kontakt med två 

äldre damer som båda har hemtjänst och var villiga att träffas igen. Anledningen till att endast två var 

villiga att träffas igen var att de flesta personerna var för gamla för att ha en närstående med hemtjänst 

eller för friska för att hemtjänst själva. Ett möte bokades in den 10 mars klockan 09.00 med de två 

kontaktpersonerna, mötet hålls i en lokal på Alla Hjärtans Hus. Utöver detta fick projektgruppen 

kontakt med en riktig pigg och driftig gammal dam som bjöd in projektgruppen till fika på sitt 

trygghetsboende i centrala Halmstad. Anledningen var att flera i hennes hus hade hemtjänst.  

Träff på trygghetsboende 
Fikan på trygghetsboendet i centrala Halmstad ägde rum den 3 mars 2016 på eftermiddagen. Totalt 

medverkade 16 äldre personer där flertalet hade någon typ av hemtjänst. Projektgruppen förde 

diskussion med åtta av dem om vad de tyckte var bra eller mindre bra med sin hemtjänst. Ett tydligt 

mönster var att personerna antingen var helt för eller helt emot konceptet Seniorporten. Fem av åtta 

personer var för konceptet vilket projektgruppen anser positivt. De flesta som var emot hade aldrig 

använt en smartphone eller surfplatta, vissa menade att de redan fick information om exempelvis 

matsedlar samt muntlig information om vem från hemtjänsten som ska komma nästa gång. De flesta 

av de som var emot Seniorporten hade inte mycket hjälp från hemtjänsten. Det fanns de som aldrig 

använt smartphone eller surfplatta som ändå var positiva. Överlag ville de personer som var positiva 

till Seniorporten kunna ta del av alla gruppens nämnda funktioner, bilaga 15.  

Det framkom dessutom att samtliga personer upplevde att hemtjänsten var tidspressad och inte alltid 

hann med att utföra en kvalitativ omsorg. Många tyckte dessutom att det är integritetskränkande att 

inte veta vem från hemtjänsten som ska komma. Därtill utförs besöken av många olika personer, vilket 

ytterligare förstärker känslan. Utöver detta finns önskemål om att kunna ta emot meddelande om 

förseningar, att personalen är sen verkar vara vanligt förekommande. En av personerna som 

intervjuades utförde många saker själv på grund av förseningar, detta innebär onödigt risktagande och 

en osäkerhet för brukaren. Ett genomgående problem är svårigheterna med att kontakta ansvariga 

personer på Hemvårdsförvaltningen. En av brukarna hade en idé om att kunna spela in 

videosamtalsmeddelanden till sina anhöriga. Detta kan vara ett sätt att kommunicera genom att både 

ta emot och skicka muntliga meddelanden istället för exempelvis textmeddelanden. Det sistnämnda 

kan vara problematiskt då motoriken försämras vid åldrande. Idén om påminnelser från den digitala 

kalender togs emot positivt, då vissa var oroliga över att glömma bort viktiga händelser. Det framkom 

även att de gamla ofta glömmer bort saker som de vill ha hjälp med. De kom därför själva med 

förslaget om att ha en lista kopplad till den anhöriga där de kan skriva upp saker de behöver hjälp 

med.  
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Möte med brukare från Alla Hjärtans Hus 
Frågor 

 Deras hemtjänst, vilken hjälp har ni? 

 Vet du vilken vård du är berättigad till? 

 Är den hjälpen tillräcklig? 

 Hur skulle du beskriva den hjälp du får med tre ord (Känslor) 

 Vad är bra med vården du får? 

 Vad är dåligt/sämre? 

 Hur upplever du vårdpersonalens situation när de kommer? Hinner de med det de ska? 

 Är det lätt att kontakta hemvårdsförvaltningen? 

 Kontaktar de dig om de är försenade? 

 Upplever du att dina närstående känner sig delaktiga i den vård du får av hemtjänsten? 

 Vad brukar dina anhöriga fråga dig angående den vården? 

 Får du rätt vård? Är de vänliga? 

 Brukar det komma många olika hemtjänstpersonal till dig?  

 Hur upplever du det?  

 Hade det varit bättre om du i förväg fick reda på vem som skulle komma? Kanske genom bild 

och eller namn på den som kommer.  

 Skulle du vilja se dina tidigare besök? 

 Är det du själv, din anhörige eller personal som beställer färdtjänst? 

 Fungerar det bra?  

 Tycker du att det hade varit roliga att kunna föra videosamtal tillsammans med dina anhöriga? 

 Skulle du kunna tycka att det vore roligt att kunna ta emot bilder på som dina barn eller 

barnbarn har skickat till dig? 

 Brukar du skriva in händelser i almanacka? 

 Hade det varit bra att dina anhöriga skulle kunna ta del av denna för att hjälpa till att lägga in 

nya händelser?  

 En elektronisk almanacka som ger dig påminnelser om viktiga datum och tider? 

 Brukar du handla själv eller dina anhöriga, vårdpersonal? 

 Skulle det varit bra ifall din inköpslista hade delats elektroniskt och att även dina anhöriga och 

eller vårdpersonal kunde göra förändringar i den med din tillåtelse? 

Upplever du att det ofta blir problem om du behöver hjälp med småärenden som att exempelvis byta 

glödlampor? 

 
Svar 
Den 10 mars intervjuade och barinstormade Projektgruppen med de två brukarna som anmält sitt 

intresse 26 februari på Alla Hjärtans Hus. Frågor till brukarna ställdes enligt ovan. Under mötet 

framkom flera nya idéer och brukarna var överlag positiva till projektgruppens tänka funktioner som 

ska ingå i brukarapplikationen. Elsa, 86 år, har hjälp av hemtjänsten med städning varannan vecka. 

Tidigare hade hon mer hjälp på grund av sjukdom. Iréne, 76 år, har hjälp flera gånger i veckan med 

dusch, städ och handling. Både Iréne och Elsa hade också kritiska åsikter om vissa funktioner som de 

ansåg överflödiga. Projektgruppen upplevde att brukarna hade en väl fungerande hemtjänst utförd av 

ett fåtal i personalstyrkan. Vilket bra då hjälpen kunde planeras, delas upp och utföras på ett mycket 

bättre sätt. Dock ändras detta drastiskt under sommaren på grund av semester. Detta medförde att de 

kunde relatera till problemen med icke kontinuitet av personalen. Med andra ord var båda kvinnorna 
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positiva till idén att i förväg kunna se både namn och bild på den från hemtjänstpersonalen som 

kommer på besök, vad denne ska göra samt när. Idag frågar Iréne personalen om vem som ska komma 

nästa gång. Detta tar onödig tid då personalen ofta tvingas att undersöka och återkomma om detta. 

Däremot hade de inget behov av att se sin besökshistorik. De upplever stora problem med att 

hemtjänstpersonalen är försenad. Under en period när Iréne behövde hjälp varje morgon kom de ibland 

en till två timmar senare än utsatt tid, 07.30-08.00. Detta medförde att Irénes stomipåse blev överfull 

och började läcka då hon inte själv kunde ta sig upp ur sängen för att tömma den. Även Elsa har blivit 

drabbad av förseningar, vissa dagar har hon tvingats att stanna inomhus och vänta långa tider. 

Kvinnorna anser att deras liv hade underlättats betydligt om de skulle få information om eventuella 

förseningar. I dagsläget blir de låsta till sitt hem till dess att personalen dykt upp och är färdiga. De 

anser även att personal under vissa besök uppträtt stressigt och haft en tråkig ton mot dem. Överlag 

upplever de dock sina besök positiva, roliga samt att de har en kompisrelation med personalen. Iréne 

berättade att hon har bekanta som inte upplever sin hemtjänst lika positiv. De har berättat att det är 

många olika från personalen som besöker dem varje gång. Både kvinnorna anser att det är lätt att 

kontakta Hemvårdsförvaltningen, vilket de ibland gör för att framföra klagomål och för att avboka 

exempelvis handling. Under dessa samtal brukar de ibland framföra beröm. Båda poängterar vikten 

av att kunna framföra sina synpunkter på ett smidigt och enkelt sätt. Något de ibland ville göra oftare 

är just att ge beröm.  

Båda kvinnorna hade barn på olika platser i Sverige. De upplever att deras anhöriga ofta frågar dem 

om hemtjänstpersonalen är vänliga och om hon får rätt vård. De anhöriga uppmuntrar dem att framföra 

sina åsikter om de behövde någon extra hjälp. De såg tydliga fördelar i att föra videosamtal samt ta 

emot och skicka bilder till sina anhöriga och vänner. Iréne hade tidigare använt sig av funktionen 

videosamtal hemma hos sin son när hennes barnbarn studerade i Kina, vilket hon upplevde mycket 

positivt. Elsa har mycket hjälp av sina närstående med pappersarbete, då hon har dålig syn. Hon tror 

att en del av arbetet hade underlättats om viss information kunde hanteras elektroniskt. Båda 

kvinnorna förde fysisk kalender, dock såg de väldigt positivt på att kunna få påminnelser av en digital 

kalender. De förde dessutom argument om en digital kalender som anhöriga och vårdpersonal kan 

redigera för personer som inte är kapabla att göra detta själva. Däremot sa dem att de inte själva ville 

ge personal eller anhöriga möjlighet att redigera i den, då de är för friska. Kvinnorna ansåg att 

färdtjänst var ett stort problem, mestadels för att de kommer för sent.  

En förutsättning för att kvinnorna skulle kunna använda sig av applikationen, är att den ska vara 

mycket enkel samt att det inte ska gå att göra fel. Dessutom har Elsa mycket dålig syn vilket medförde 

att projektgruppen fick idén om en talande surfplatta. 

Idéer efter marknadsundersökning 3  
Projektgruppen fick väldigt bra underlag till sina befintliga idéer under intervjuerna. Dessutom 

uppstod flera nya förslag om funktioner till applikationerna. Bland annat framkom det att Irene fick 

ringa ett samtal varje gång hon ville avboka ett inköp, detta resulterade i idén om att ha en knapp för 

att avboka inköp i applikationen. Resultatet skulle i så fall bli ett enkelt knapptryck för Irene samt att 

personalen skulle få en signal om detta i sin dator eller surfplatta. En sådan funktion skulle med andra 

ord spara tid både för personal och brukare. Även anhöriga som hjälper brukaren med att skapa 

inköpslistor ska kunna avboka inköp genom applikationen. Både Irene och Elsa var skeptiska till att 

föra inköpslista digitalt då de menade att det fungerade bra med en vanlig papperslapp. Däremot var 

det flera på trygghetsboendet som kunde se fördelar med att göra detta elektroniskt. De menade att en 

standardinköpslista borde finnas, denna skulle de sedan kunna redigera. Detta skulle minska risken 

för att viktiga inköp, såsom toalettpapper, glöms. Under samtalet fick dock projektgruppen ännu ett 

argument till den elektroniska inköpslistans fördel. När anhöriga eller vårdpersonal kommer på besök, 
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händer det att de ringer innan för att fråga om det är något de ska köpa med sig på vägen. Om en 

handlingslista hade funnits elektroniskt skulle denna information kunnat fås utan att ringa och fråga. 

Detta skulle alltså spara ytterligare tid för vårdpersonalen, som idag har ett väldigt pressat schema. 

Den ärendelista som projektgruppen tidigare haft tankar om, ska kopplas till anhörigapplikationen. 

Vissa av de äldre berättade att de hade anhöriga som gärna hjälpte dem, men dessvärre hade de svårt 

att komma ihåg vad de behövde hjälp med när de anhöriga var där. En lista som den anhörige direkt 

kan se skulle underlätta detta problem, dessutom skulle också eventuella inköp kunna planeras.   

Något annat som framkom under mötet var att hemtjänstpersonal ofta kommer med tips på vad 

brukarna bör fråga på läkarbesök. Brukarna upplever att det är svårt att komma ihåg detta när de väl 

befinner sig hos doktorn. Projektgruppen fick en idé om en funktion, till samtliga applikationer, där 

frågor till exempelvis doktorn kan antecknas. Brukaren kan sedan använda denna som underlag 

alternativt visa upp under läkarbesöket för att ingenting ska glömmas. Många verkade dessutom 

osäkra på vilka rättigheter de har när det kommer till vård- och hjälpinsatser. Ett förslag som kom 

fram under intervjuerna var att det skulle finnas någon typ av funktion som förklarade vilka rättigheter 

som finns. Projektgruppen ska undersöka om det finns önskemål om att ha en guide för hur allting 

rörande hemtjänst fungerar. 

Ett annat problem som många av personerna påpekade var att hemtjänsten ofta är försenad. I 

vårdarapplikationen skulle det finnas möjlighet att skicka förseningsmeddelande till brukarna. Detta 

hade förbättrat livskvaliteten för personer med hemtjänst, de slipper känna oro för att ha blivit 

bortglömda eller att de blir låsta till sina hem. Dessutom skulle stämningen bli bättre då antalet 

missförstånd och irritationer skulle minimeras. Personalen borde även uppleva mindre stress till följd 

av den lugnande känslan att brukaren vet att personalen kommer att dyka upp inom en viss tid. De 

många förseningarna bevisar det faktum att personalen har mycket tidspressade scheman. Även 

färdtjänst är ofta försenade, önskvärt vore då att de skulle kunna skicka meddelande till brukaren om 

ungefärlig ankomsttid. Detta är dock något som projektgruppen inte kommer att fokusera på just nu 

då det kräver att färdtjänstens program kopplas samman med Seniorporten. 

En av brukarna kom med idén om att kunna spela in videosamtal och skicka till sina anhöriga och 

vänner. Detta är en idé som projektgruppen tror mycket på, då det kan vara svårt för äldre att skriva 

meddelanden på en surfplatta. Genom att kunna skicka inspelade meddelanden kan användargruppen 

för Seniorportens brukarapplikation breddas. Detta är en funktion som kan tillämpas för andra 

funktioner i applikationen såsom exempelvis inköpslista. Innan marknadsundersökning 3 

genomfördes hade projektgruppen idéer om att kunna spela upp vissa texter för att underlätta för de 

brukare som ser dåligt. En av de intervjuade hade väldigt dålig syn, vilket lett till anpassade lösningar 

i hemmet som spelade upp vad exempelvis klockan var. Detta är något som kan tillämpas i 

brukarapplikationen, exempelvis datum, klockslag och väder är sådant som kan meddelas via en röst.  

  



 

XCVII 

 

Bilaga 25 Marknadsundersökning 4            (Bilaga 25 består av 20 sidor) 

Först i denna bilaga följer de frågor som användes om underlag till intervjuerna med anhöriga. 

Därefter följer de intervjuades svar, sammanfattning samt idéer. 
Frågor till telefonintervju 
Allt som du har rätt att se bestäms av brukarens medgivande 

Får vi nämna ditt namn i vår rapport? 

Hur mycket hemtjänst har din anhöriga? 

Bor du i närheten av din anhöriga? 

Känner du oro inför den vård din närstående får av hemtjänsten? 

Tycker du att du får tillräcklig information om den vård som din anhöriga får av hemtjänsten.  

Om nej: Vad är det du saknar information om? 

Vad fungerar bra inom hemtjänsten? 

Vad fungerar mindre bra?  

Vad hjälper du din närstående med? 

Hur ofta? 

Skulle du enkelt vilja kunna se din anhöriges allmäntillstånd i en applikation? 

Om JA: Vem ska ha lämnat omdömet? Hon/han själv eller personalen? 

Skulle du vilja se ett uträknat medelvärde (exempelvis över 2 dager) eller det senaste 

registrerade tillståndet? 

Vilket av detta vill du ha information om: Kommande besök, besökshistorik, inget? 

Vad vill du i så fall se? (namn, titel, vad som gjordes/ska göras, när) 

Skulle du vilja få meddelande om hemtjänsten är försenad? 

Vet du vilken vård din anhörige är berättigad till? 

Skulle du vilka få tillgång till vårdplanen i en applikation? 

Skulle du vilja ta del av en lista som din anhörige har skrivit angående saker som ska fixas exempelvis 

i dennes hem?(Byta glödlampa etc.) 

Om din anhörige ska ex på läkarbesök, skulle du då vilja kunna digitalt skriva ett meddelande som 

hon/han kan visa upp för läkaren? 

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och din anhörige: 

 Spela spel tillsammans med din anhörige 

 Dela bilder och videos med din anhörige 

 Se om din anhörige lämnar hemmet 

 Riga videosamtal till din närstående 

 Skapa handlingslistor (kan ses av alla) 

 Se din anhörigas digitala kalender 

 Redigera din anhöriges kalender 
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 Få meddelande om någon förändring görs i brukarens kalender 

 Beställa och avbeställa färdtjänst (kan ses av alla som har tillgång i kalendern) 

 Se din närståendes recept på apoteket 

 Beställa receptbelagda mediciner till din anhörige, som får dessa hemstickade 

 Se vilka mediciner din närstående ska inta, när, hur mycket? 

 Se saldo på det kort som din anhöriga ev. ger vårdpersonalen tillgång till 

 Skicka och ta emot videomeddelanden med din anhörige, som komplement till sms 

 

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och hemtjänstpersonalen: 

 Kontaktuppgifter 

Om ja: till vilka? 

 Dela bilder och videos med vårdpersonalen 

 Lämna skriftliga meddelande, beröm och synpunkter 

 Ta emot skriftliga meddelanden från personalen 

 Ska personalen kunna göra ändringar i din anhöriges kalender 

 Hålla inbokande videosamtalsmöten med personalen 

Skulle du vilja ta del av en allmän guide, typ, så här fungerar det att ha hemtjänst? Denna hjälp erbjuds 

i ”din kommun”, förutsättningar, hur man går tillväga för att ändra vårdplan etc. 

 

Svar på telefonintervjuerna, anhöriga 

Intervju med anonym anhörig 1 
MANNEN KLARAR EJ AV ATT ANVÄNDA SURFPLATTA! 

Får vi nämna ditt namn i vår rapport? Nej, 84 år 

Hur mycket hemtjänst har din anhöriga? Inte så mycket, påklädning varje dag <20 timmar, runt 

10 timmar/vecka. Ibland mer än en gång per dag. Mannen verkar ej kunna vara själv.  

Bor du i närheten av din anhöriga? Sammanboende, gifta sedan 60 år. Växelvård: borta 2 veckor, 

sedan hemma i 2 veckor. 

Känner du oro inför den vård din närstående får av hemtjänsten? Nej, ingen oro. Otrygghet i att 

man inte känner igen alla i personalen.  

Tycker du att du får tillräcklig information om den vård som din anhöriga får av hemtjänsten. 

Om nej: Vad är det du saknar information om? Inte alltid. Det var svårt i början, hon visste 

ingenting om hur det fungerade. Hon visste inte vad hon kunde ställa för krav och vad man behövde 

hjälp med. Alla i personalen presenterade sig inte och många saknade namnbricka. Otrygghet att man 

inte känner igen alla.  

Vad fungerar bra inom hemtjänsten? Bra kontakt med den som leder och fördelar hemtjänsten. 

Hon kunde framföra sina anmärkningar i början via telefonsamtal. Det händer dock att man missförstå 

varandra ibland.  

Vad fungerar mindre bra? Information skriftligt och muntligt som det händer att man glömmer bort.  
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Hon kan tänka sig att använda en anhörigapplikation i mobilen och surfplattan.  

Vad hjälper du din närstående med?  Han verkar ej kunna vara själv? Känslig fråga, denna 

hoppades över…  Hur ofta? 

Skulle du enkelt vilja kunna se din anhöriges allmäntillstånd i en applikation? Ja/ibland, men 

hon tycker att det är bättre att prata med sin man. Behovet finns inte om brukaren är hemma. Men tror 

att många skulle tycka att det är bra.  

Om JA: Vem ska ha lämnat omdömet? Hon/han själv eller personalen? Både och. 

Svårt om man inte är riktigt klar i huvudet att ge sitt allmäntillstånd, då måste personal 

eller anhörig svara på frågan om allmäntillstånd. Kan skapa oro annars!!  

Skulle du vilja se ett uträknat medelvärde (exempelvis över 2 dager) eller det 

senaste registrerade tillståndet? Vet ej 

Vilket av detta vill du ha information om: Kommande besök, besökshistorik, inget? Vill se 

framförallt när de kommer nästa gång men även historik.  

Vad vill du i så fall se? (namn, titel, vad som gjordes/ska göras, när). Titel, namn, 

vad de gjort och tid.  

Skulle du vilja få meddelande om hemtjänsten är försenad? Om den är mycket 

försenad. Det händer ytterst sällan, det hände oftare i början. I vissa situationer kan det 

vara ett bekymmer att personalen kommer försent.  

Vet du vilken vård din anhörige är berättigad till? Tror det, men är ej helt säker. Ja, skulle vilja 

läsa om detta på ett enkelt sätt.  

Skulle du vilka få tillgång till vårdplanen i en applikation? Informeras mycket, men svårt att hänga 

med alltid och minnas.  

Skulle du vilja ta del av en lista som din anhörige har skrivit angående saker som ska fixas 

exempelvis i dennes hem?(Byta glödlampa etc.) Haha, sådant som hon själv skulle vilja ha fixat.  

Om din anhörige ska ex på läkarbesök, skulle du då vilja kunna digitalt skriva ett meddelande 

som hon/han kan visa upp för läkaren? Jättebra om hemtjänsten följer med och inte hon kan. Hon 

vill kunna framföra sina åsikter.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och din anhörige: Hoppar över, ej 

relevant då mannen inte kan använda applikation samt är samboende.   

 Spela spel tillsammans med din anhörige   

 Dela bilder och videos med din anhörige  

 Se om din anhörige lämnar hemmet  

 Riga videosamtal till din närstående  

 Skapa handlingslistor (kan ses av alla)  

 Se din anhörigas digitala kalender   

 Redigera din anhöriges kalender   

 Få meddelande om någon förändring görs i brukarens kalender   

 Beställa och avbeställa färdtjänst (kan ses av alla som har tillgång i kalendern)  

 Se din närståendes recept på apoteket   

 Beställa receptbelagda mediciner till din anhörige, som får dessa hemstickade  
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 Se vilka mediciner din närstående ska inta, när, hur mycket?   

 Se saldo på det kort som din anhöriga ev. ger vårdpersonalen tillgång till  

 Skicka och ta emot videomeddelanden med din anhörige, som komplement till sms  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och hemtjänstpersonalen: 

 Kontaktuppgifter   Ja skulle vara väldigt tryggt.  

Om ja: till vilka? Till de som organiserar hemtjänsten, sjuksköterska för vårdområdet (sökt 

varandra i flera dagar, svårt att nå henne), schemaläggare, biståndshandläggaren. Idag ringer man 

kommunensväxel och det tar en evighet om man ens kommer fram till rätt person.  

 Dela bilder och videos med vårdpersonalen  NEJ 

 Lämna skriftliga meddelande, beröm och synpunkter  JA  

 Ta emot skriftliga meddelanden från personalen  JA 

 Ska personalen kunna göra ändringar i din anhöriges kalender Ser fördelar med 

detta men bekymrar sig över sekretess. Mycket hon inte kan tänka sig att lämna ut.  

 Hålla inbokande videosamtalsmöten med personalen  NEJ  

Skulle du vilja ta del av en allmän guide, typ, så här fungerar det att ha hemtjänst? Denna hjälp 

erbjuds i ”din kommun”, förutsättningar, hur man går tillväga för att ändra vårdplan etc. Ja 

det finns, finns massa broschyrer. Detta kan säkert kompletteras. Hon var bekymrad i början. Det är 

alltid enklast om allt är samlat. Enklare att uppdatera med ny information.  

Den intervjuade kvinnan tycker att projektet är en mycket bra idé.  

Intervju med Pelle Malmberg  
Hur mycket hemtjänst har din anhöriga? 2 ggr/dag. Hon är 3 veckor hemma och sedan 1 vecka på 

boende  

Bor du i närheten av din anhöriga? Ja, bor tillsammans 

Känner du oro inför den vård din närstående får av hemtjänsten? Inte idag, i början var han 

orolig. Allt var nytt!  

Tycker du att du får tillräcklig information om den vård som din anhöriga får av hemtjänsten. 

Man får söka mycket själv.  

Om nej: Vad är det du saknar information om? Personliga saker om personalen, 

personalen tar ibland egna initiativ som de inte har rätt till. Det är ibland svårt att ta till 

sig information.  

Vad fungerar bra inom hemtjänsten? Allting fungerar bra idag. 

Vad fungerar mindre bra? Inte som det ser ut nu.  

Ja, Pelle kan tänka sig att använda en applikation.  

Vad hjälper du din närstående med? Ej relevant då de bor tillsammans.  

Hur ofta? 

Skulle du enkelt vilja kunna se din anhöriges allmäntillstånd i en applikation? Ja, Pelle jobbar så 

det är inte fel att kunna se.  
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Om JA: Vem ska ha lämnat omdömet? (Brukaren själv eller personalen?) Det blir 

nog inte alltid rätt om hon gör det själv. Vissa vill inte tala om hur de mår. Personalen 

ska lämna omdömet.  

Skulle du vilja se ett uträknat medelvärde (exempelvis över 2 dager) eller det 

senaste registrerade tillståndet?  

Vilket av detta vill du ha information om: Kommande besök, besökshistorik, inget? Ja mycket 

bra att se kommande och historik. Men mest historik. 

Vad vill du i så fall se? (namn, titel, vad som gjordes/ska göras, när) Ungefärlig tid, 

han vill känna sig trygg med att det fungerar.  

Skulle du vilja få meddelande om hemtjänsten är försenad? Ej relevant för Pelle då 

han jobbar.  

Vet du vilken vård din anhörige är berättigad till? Ja, Magnus, Ann-Sofie och Anette är väldigt 

bra på att informera.  

Skulle du vilka få tillgång till vårdplanen i en applikation? Pelle har den i en pärm men ser fördelar 

med att ha färska uppgifter samlat på ett ställe. Det är gamla papper i pärmen.  

Skulle du vilja ta del av en lista som din anhörige har skrivit angående saker som ska fixas 

exempelvis i dennes hem?(Byta glödlampa etc.)  

Om din anhörige ska ex på läkarbesök, skulle du då vilja kunna digitalt skriva ett meddelande 

som hon/han kan visa upp för läkaren? Han ser fördelar med detta. Funktionen skulle han vilja 

använda själv, Pelle glömmer också bort även om han är med.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och din anhörige: 

 Spela spel tillsammans med din anhörige Beror på tillståndet hos brukaren. Finns möjlighet. 

 Dela bilder och videos med din anhörige JA  

 Se om din anhörige lämnar hemmet Inte nödvändigt just nu. Men är hon sämre är 

det en bra möjlighet. Ingen dum idé!! 

 Riga videosamtal till din närstående Många som använder, en bra idé. Pelle kanske 

inte har nytta av denna funktion i nuläget dock.  

 Skapa handlingslistor (kan ses av alla) Är en bra idé om man har hjälp med handling. 

Pelle handlar dock själv nu. Bra då lappar slarvas bort.  

 Se din anhörigas digitala kalender Ja, bra för att hjälpa till att komma ihåg samt för att säga till 

att hemtjänstpersonal inte behöver komma! Jättebra att personalen ser kalendern tycker Pelle. 

Han gillade denna idé! Framförallt påminnelsefunktionen.  

 Redigera din anhöriges kalender Ja, det måste man kunna.   

 Få meddelande om någon förändring görs i brukarens kalender Ja, viktigt!  

 Beställa och avbeställa färdtjänst (kan ses av alla som har tillgång i kalendern) Tycker det 

är en bra idé, men använder inte färdtjänst just nu. Men kan se fördelar med detta om frun blir 

sämre.  

 Se din närståendes recept på apoteket - JA  information finns i pärmen, fast det är gamla 

uppgifter samt han har ej med sig pärmen överallt.  

 Beställa receptbelagda mediciner till din anhörige, som får dessa hemstickade De får 

mediciner hemkörda av hemtjänsten. Svårt att svara på.  
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 Se vilka mediciner din närstående ska inta, när, hur mycket? Ja, det är viktigt. 

 Se saldo på det kort som din anhöriga ev. ger vårdpersonalen tillgång till Pelle handlar 

 Skicka och ta emot videomeddelanden med din anhörige, som komplement till sms För 

Pelles del är det överflödigt. Enklare att tala tillsammans i telefon!  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och hemtjänstpersonalen: 

 Kontaktuppgifter Om ja: till vilka? Ja, men de enskilda kan man inte lägga ut här 

enligt Pelle. Men han vill ha uppgifter till hemtjänstgruppen. Det är dock ok om det är 

vårdpersonalens telefonnummer till jobbtelefonen. 

 Dela bilder och videos med vårdpersonalen Ja, men viktigt med samtycke från personalen. 

Kul att få bilder på vad de gör. Man känner varandra väldigt väl, han får bilder ibland ändå men 

som sms. Det hade varit bra att ha i applikationen istället.   

 Lämna skriftliga meddelande, beröm och synpunkter Ja, möjligheten är bra. Bra om 

det behövs. 

 Ta emot skriftliga meddelanden från personalen Ja, smidigt sätt att kommunicera. Han 

glömmer bort vad som sägs ibland . 

 Ska personalen kunna göra ändringar i din anhöriges kalender JA! 

 Hålla inbokande videosamtalsmöten med personalen Överflödigt i Pelles fall.  

Skulle du vilja ta del av en allmän guide, typ, så här fungerar det att ha hemtjänst? Denna hjälp 

erbjuds i ”din kommun”, förutsättningar, hur man går tillväga för att ändra vårdplan etc. Ja, 

jättebra. Han vill ha sammanställd information om han tänker tillbaka. Det var mycket ringade och 

letande i början. Det vore jättebra att ha när man är ny. Viktigt med kontaktuppgifter till olika grupper 

inom hemtjänsten. Han tänker på alla nya som ska få hemtjänst. Pelle är van nu… I början vet man ej 

vad man har rätt till. Pelle gillar idén att den uppdateras med ny information.  

Förslag: Upplysningar om hemtjänstavgifter! Bra med meddelanderutor. Gillar att kunna 

kommunicera skriftligt om händelser och event i applikationen.  

Får vi nämna ditt namn i vår rapport? Ja det går bra  

Intervju med Kerstin Jönsson  
Hur mycket hemtjänst har din anhöriga? Hennes man har hemtjänst 5 ggr om dagen, varav 1 gång 

på natten. De kan larma om mer hjälp behövs. 

Bor du i närheten av din anhöriga? Bor tillsammans. Mannen är 14 dagar hemma sedan 14 dagar 

på hem. 

Känner du oro inför den vård din närstående får av hemtjänsten? Nej 

Tycker du att du får tillräcklig information om den vård som din anhöriga får av hemtjänsten. 

Ja! 

Om nej: Vad är det du saknar information om? 

Vad fungerar bra inom hemtjänsten? De som hon har mött är väldigt måna om hennes man. 

Vad fungerar mindre bra? Nej, inte vad hon kommer på just nu.  

Vad hjälper du din närstående med? Ej relevant då mannen bor hemma. 

Hur ofta? 
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Hon kan tänka sig att använda, men är ej ”utbildad i appar” så är lite rädd.  

Skulle du enkelt vilja kunna se din anhöriges allmäntillstånd i en applikation? Tveksam. 

Funktionen är mer relevant tiden då hennes man bor på hemmet. Hon hoppas att personalen berättar 

om det är något, men det hade inte varit fel att känna sig trygg.  

Om JA: Vem ska ha lämnat omdömet? Hon/han själv eller personalen? Hennes 

man kan tala om att han är yr men kan inte klara av något annat. Personalen måste göra 

bedömningen.  

Skulle du vilja se ett uträknat medelvärde (exempelvis över 2 dager) eller det 

senaste registrerade tillståndet? 

Vilket av detta vill du ha information om: Kommande besök, besökshistorik, inget? Hon frågar 

alltid när de ska komma nästa gång. Personalen kommer inte kl. 14 varje dag utan det varierar, så det 

är bra att veta. Hon får i dagsläget muntlig information om hur dagen fortlöper.  

Vad vill du i så fall se? (namn, titel, vad som gjordes/ska göras, när) 

Skulle du vilja få meddelande om hemtjänsten är försenad? Någon gång har det 

hänt. De har aldrig glömt bort helt.  

Vet du vilken vård din anhörige är berättigad till? Ja det TROR hon. 

Skulle du vilka få tillgång till vårdplanen i en applikation? Ja, det tycker hon är bra.  

Skulle du vilja ta del av en lista som din anhörige har skrivit angående saker som ska fixas 

exempelvis i dennes hem?(Byta glödlampa etc.) 

Om din anhörige ska ex på läkarbesök, skulle du då vilja kunna digitalt skriva ett meddelande 

som hon/han kan visa upp för läkaren? Mannen är glömsk, han kommer inte ihåg någonting. Om 

hon inte kan följa med skulle hon självklart använda den. Det är även bra att skriva sin egen 

komihåglista.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och din anhörige: 

 Spela spel tillsammans med din anhörige Nej, mannen tillstånd tillåter inte det  

 Dela bilder och videos med din anhörige Hennes man kan inte detta, hjärnan fungerar inte 

för koncentration. Foton kan gå bra på anhöriga och liknande!  

 Se om din anhörige lämnar hemmet 

 Ringa videosamtal till din närstående 

 Skapa handlingslistor (kan ses av alla)   

 Se din anhörigas digitala kalender Jättebra med påminnelser!   

 Redigera din anhöriges kalender Måste kunna göra detta! 

 Få meddelande om någon förändring görs i brukarens kalender Jättebra att de kan 

redigera och ändra i denna.   

 Beställa och avbeställa färdtjänst (kan ses av alla som har tillgång i kalendern) Ja, det 

låter mycket intressant. Mycket bra!  

 Se din närståendes recept på apoteket JA!  

 Beställa receptbelagda mediciner till din anhörige, som får dessa hemstickade Ja, det är 

klart men hon brukar gå till apoteket. Smidigt att få till dörren. Ringer läkare och 

förlänger/ändrar. Kerstin tipsar om ”mina vårdkontakter” 
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 Se vilka mediciner din närstående ska inta, när, hur mycket? JA!!  

 Se saldo på det kort som din anhöriga ev. ger vårdpersonalen tillgång till 

 Skicka och ta emot videomeddelanden med din anhörige, som komplement till sms  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och hemtjänstpersonalen: 

 Kontaktuppgifter  Ja det är klart, mycket bra att ha. Idag har hon en papperslapp med 

kontaktuppgifter 

Om ja: till vilka? Hemtjänstgruppen som mannen har, sjuksköterskan, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, biståndshandläggare. Alla relevanta personer. Telefonnummer till växelboendet, 

och till avdelningen  

 Dela bilder och videos med vårdpersonalen Ja, det är klart! 

 Lämna skriftliga meddelande, beröm och synpunkter Ja, mycket bra! Fast just nu brukar 

hon skriva brev och posta.   

 Ta emot skriftliga meddelanden från personalen Ja jättebra.  

 Ska personalen kunna göra ändringar i din anhöriges kalender JA.  

 Hålla inbokande videosamtalsmöten med personalen Överflödigt för henne.   

Skulle du vilja ta del av en allmän guide, typ, så här fungerar det att ha hemtjänst? Denna hjälp 

erbjuds i ”din kommun”, förutsättningar, hur man går tillväga för att ändra vårdplan etc. Ja 

det tycker hon hade varit jättebra.  

Får vi nämna ditt namn i vår rapport? Det går bra att ha med namn 

Intervju med Inga-Marie Sjögren 
Hur mycket hemtjänst har din anhöriga? Sju gånger om dagen 

Bor du i närheten av din anhöriga? Sambo 

Känner du oro inför den vård din närstående får av hemtjänsten? Nej, hon är trygg.  

Tycker du att du får tillräcklig information om den vård som din anhöriga får av hemtjänsten. 

Nja, vi har haft hemtjänst i några år så det är väl okej. Det var svårare i början för då visste man inte 

hur det skulle fungera. Efter ett tag vågar man ställa krav. 

Om nej: Vad är det du saknar information om? 

Vad fungerar bra inom hemtjänsten? Personalen, vissa fungerar bättre, medan andra sämre. Hennes 

sambo har i regel samma personer. 

Vad fungerar mindre bra? På sommaren varierar personalen mer. Många tar den lätta vägen och tar 

ett nej från hennes sambo direkt utan att kämpa, ibland vill inte sambon ha hjälpen som erbjuds. Ibland 

samkör personalen vissa aktiviteter, vilket resulterar i mindre tid totalt. Vissa i personalen uppträder 

stressat, de säger ofta att de inte har tid. Vissa tar sig mer tid ibland men på bekostnad av andra besök, 

det är lite ge och ta. Bara ett fåtal i personalen hinner bry sig om sambon.  

Vad hjälper du din närstående med? Hur ofta? 

Ja, hon kan tänka sig att använda en applikation.  

Skulle du enkelt vilja kunna se din anhöriges allmäntillstånd i en applikation? Svårt att sätta en 

smileygubbe på detta. Sambon kan prata och säga hur han mår själv.  
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Om JA: Vem ska ha lämnat omdömet? Hon/han själv eller personalen? 

Skulle du vilja se ett uträknat medelvärde (exempelvis över 2 dager) eller det 

senaste registrerade tillståndet? 

Vilket av detta vill du ha information om: Kommande besök, besökshistorik, inget? Ja, bra att se 

planeringen. De får hela tiden fråga vilka som ska komma imorgon eller vid nästa besök! De får dock 

inte alltid svar på detta. 

Vad vill du i så fall se? (namn, titel, vad som gjordes/ska göras, när) Sambon vill se 

bild på den som kommer. 

Skulle du vilja få meddelande om hemtjänsten är försenad? Ja det vill hon, hon är 

mycket positiv till detta. De kommer allt mellan 8-10 på morgonen. Detta blir svårt när 

hon ska till jobbet osv, hon får sitta och vänta på hemtjänsten. Hemtjänsten är en 

inkräktare i hennes hus!  

Vet du vilken vård din anhörige är berättigad till? Ja, det har vi pratat med biståndshandläggaren 

om. Mycket tjat hit och dit för att få igenom sina saker. Bra för dem som behöver hjälp att det finns 

någon för dem som pratar.  

Skulle du vilka få tillgång till vårdplanen i en applikation? Ja, det finns på papper nu men hade 

varit lättare att nå i applikationen.  

Skulle du vilja ta del av en lista som din anhörige har skrivit angående saker som ska fixas 

exempelvis i dennes hem?(Byta glödlampa etc.)  

Om din anhörige ska ex på läkarbesök, skulle du då vilja kunna digitalt skriva ett meddelande 

som hon/han kan visa upp för läkaren? Ja, jättebra. Läkarna kan skriva ned själva vad de svarar på 

frågorna. Det kan vara svårt för sambon att förmedla vad läkaren har sagt.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och din anhörige: 

 Spela spel tillsammans med din anhörige JA  

 Dela bilder och videos med din anhörige JA 

 Se om din anhörige lämnar hemmet 

 Riga videosamtal till din närstående ej relevant  

 Skapa handlingslistor (kan ses av alla) ej relevant 

 Se din anhörigas digitala kalender Jättebra, i sambons fall klarar han inte av det 

själv. Men hon och vårdpersonalen kan göra det. Förstår påminnelserna men han kan inte 

lägga in det själv.   

 Redigera din anhöriges kalender  JA 

 Få meddelande om någon förändring görs i brukarens kalender JA  

 Beställa och avbeställa färdtjänst (kan ses av alla som har tillgång i kalendern) Ja 

jättebra 

 Se din närståendes recept på apoteket Ja, mycket bra  

 Beställa receptbelagda mediciner till din anhörige, som får dessa hemstickade Ja, skönt 

 Se vilka mediciner din närstående ska inta, när, hur mycket? Ja, det är väl bra. Hon har 

koll nu, lärt sig genom åren.    

 Se saldo på det kort som din anhöriga ev. ger vårdpersonalen tillgång till. Ej relevant.  

 Skicka och ta emot videomeddelanden med din anhörige, som komplement till sms  
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Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och hemtjänstpersonalen: 

 Kontaktuppgifter  JA. Ofta kommer man till telefonsvarare, då vet hon ej om de har hört det 

eller inte. 

Om ja: till vilka? Man Får aldrig prata med någon nu förtiden. Vill ha till relevant personal.  

 Dela bilder och videos med vårdpersonalen Nej  

 Lämna skriftliga meddelande, beröm och synpunkter Jättebra, bra om man vill klaga. 

Gör de bra saker säger man det till dem direkt. Hon säger också saker som är dåliga till de 

som kommer på besök, men de kan tyvärr inte göra något åt det. Informationen kommer till 

fel person.  

 Ta emot skriftliga meddelanden från personalen JA  

 Ska personalen kunna göra ändringar i din anhöriges kalender Inte utan att hon 

vet om det. Bra om hon får godkänna.  

 Hålla inbokande videosamtalsmöten med personalen Ej relevant  

Skulle du vilja ta del av en allmän guide, typ, så här fungerar det att ha hemtjänst? Denna hjälp 

erbjuds i ”din kommun”, förutsättningar, hur man går tillväga för att ändra vårdplan etc. Ja 

det hade varit bra.  

Det som felar mest är att det inte finns någon kommunikation mellan sjukvård och kommun. De olika 

instanserna kan inte kommunicera. Överlämningen fungerar inte, saker hamnar mellan stolarna hela 

tiden. Även kommunikation mellan hemtjänst och biståndshandläggare har brister. Det är bra att ha 

papper på vad som beslutats.  

Får vi nämna ditt namn i vår rapport? Ja absolut!  

Intervju med anonym anhörig 2 
Hur mycket hemtjänst har din anhöriga? Pappa hade hemtjänst innan, 15 h/vecka  

Bor du i närheten av din anhöriga? Knäred-Halmstad, så en liten bit 

Känner du oro inför den vård din närstående får av hemtjänsten? Nej, mamma och pappa bor ju 

ihop. Jag har inte varit orolig då mamma mår helt bra och är helt klar mentalt. Var orolig under en 

kort tid men inte när mamma var där.  

Tycker du att du får tillräcklig information om den vård som din anhöriga får av hemtjänsten. 

Ja det tycker Eva att hon fick, de hade ett planeringsmöte innan när han låg på sjukhus. Mamma har 

fått jättebra information, vårdhanläggaren ringde fler gånger och frågade om det gick bra.  

Om nej: Vad är det du saknar information om?  

Vad fungerar bra inom hemtjänsten?  

Vad fungerar mindre bra? Hon kommer inte på något nu, pappan hade väldigt lite behov. La om 

sår, hjälpte till att duscha 2 ggr i veckan. Var ganska mycket olika personer från hemtjänsten som 

kom, pappan tyckte att det var jobbigt med duschen.  

Vad hjälper du din närstående med? Nej, hon åker dit och hjälper till städa o fixa i trädgården. 

Hjälper ibland till med sjukbesök.  
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Skulle du enkelt vilja kunna se din anhöriges allmäntillstånd i en applikation? Ja, det är ett 

smidigt sätt. Det hade varit mer av värde om man fick ett sms av vårdpersonalen. Så länge brukaren 

mår bra räcker de att se att personalen har varit där.  

Om JA: Vem ska ha lämnat omdömet? Hon/han själv eller personalen? Både och, 

det beror på hur klar brukaren är. Ibland vill äldre inte oroa sina anhöriga så de säger 

ingenting. Det är bättre att personalen gör det, men hon vill få mer info om de är dåligt.  

Skulle du vilja se ett uträknat medelvärde (exempelvis över 2 dager) eller det 

senaste registrerade tillståndet? Vill se varje besök. Kan jämföra om han piggnat till.  

Vilket av detta vill du ha information om: Kommande besök, besökshistorik, inget? Behöver inte 

se kommande besök, Men vill se att dem ha varit där.  

Vad vill du i så fall se? (namn, titel, vad som gjordes/ska göras, när) Spelar inte så 

stor roll vilken titel, men vill se namnet och vad de har gjort. Spelar inte så stor roll 

vilken tid de kommer för min del. Vill mest veta att de varit där. Vill ha info om katetern 

fungerar bra, såren ser fina ut till exempel.  

Skulle du vilja få meddelande om hemtjänsten är försenad? Ja om det är lång 

försening. Ex om de är tänkt att de ska komma på morgonen men ej kommer förrän 

lunch.  

Vet du vilken vård din anhörige är berättigad till? Ja, de fick bra info om detta på mötet.  

Skulle du vilka få tillgång till vårdplanen i en applikation? I dagens läge när allt är i mobilen kan 

det vara bra. Men tycker att det fungerat bra med papperslapp.  

 

Skulle du vilja ta del av en lista som din anhörige har skrivit angående saker som ska fixas 

exempelvis i dennes hem?(Byta glödlampa etc.) Det låter väldigt bra. Ibland får man se själv vad 

som behöver göras.  

Om din anhörige ska ex på läkarbesök, skulle du då vilja kunna digitalt skriva ett meddelande 

som hon/han kan visa upp för läkaren? Det låter bra, alla behöver detta.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och din anhörige: 

 Spela spel tillsammans med din anhörige Nej 

 Dela bilder och videos med din anhörige Ja 

 Se om din anhörige lämnar hemmet Bra, men ej aktuellt för mig. Pappa hade 

trygghetslarm 

 Riga videosamtal till din närstående        Kan göra utan applikationen, men bra  

 Skapa handlingslistor (kan ses av alla)    Ja  

 Se din anhörigas digitala kalender          Ja  

 Redigera din anhöriges kalender           Ja  

 Få meddelande om någon förändring görs i brukarens kalender               Ja  

 Beställa och avbeställa färdtjänst (kan ses av alla som har tillgång i kalendern)  Ja, 

smidigt. 

 Se din närståendes recept på apoteket Ja bra att veta om det finns recept.   

 Beställa receptbelagda mediciner till din anhörige, som får dessa hemstickade 

Problemet är att man byter ut mkt av läkemedel till likartade då känner de äldre inte igen 
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dem. Problem om det inte är sjuksköterskan inte delar in i dosetten. Kommer inte med någon 

förklaring på vad det är för något.  

 Se vilka mediciner din närstående ska inta, när, hur mycket? Ja, fast det ser man på 

receptlistan. Blir så många saker i applikationen, jag orkar inte gå in på allting. Plocka ut 

vissa saker, vad är viktigast att se i appen? Det blir en röra.  

 Se saldo på det kort som din anhöriga ev. ger vårdpersonalen tillgång till Ja om det 

behövs 

 Skicka och ta emot videomeddelanden med din anhörige, som komplement till sms  Ja, 

bra men det borde kunna kopplas ett större tangentbord.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och hemtjänstpersonalen: 

 Kontaktuppgifter   Ja, det är bra.   

Om ja: till vilka?   De som är ute och jobbar, sjuksköterskan och till vårdplaneraren.  

 Dela bilder och videos med vårdpersonalen Inte första prioritering. De kan göra det om 

det känner för det. Kan se vad de gjort i besökshistorik  

 Lämna skriftliga meddelande, beröm och synpunkter Ja, jättebra  

 Ta emot skriftliga meddelanden från personalen      Ja  

 Ska personalen kunna göra ändringar i din anhöriges kalender    Nej, det behövs 

inte. Har de ändrat något kan hon lägga in det själv. Kan bli rörigt om många pillar i 

kalendern.  

 Hålla inbokande videosamtalsmöten med personalen Nej 

Skulle du vilja ta del av en allmän guide, typ, så här fungerar det att ha hemtjänst? Denna hjälp 

erbjuds i ”din kommun”, förutsättningar, hur man går tillväga för att ändra vårdplan etc. Jo 

men det är alltid bra. Bra att veta vad man har för rättigheter. Vad kostar olika saker? Vilka blanketter 

finns för olika ansökningar?  

Får vi nämna ditt namn i vår rapport? Nej 

Intervju med Anonym anhörig 3 
Hur mycket hemtjänst har din anhöriga?  Hade hemtjänst tidigare, 4 gånger om dagen, frukost 

lunch middag och promenad 

Bor du i närheten av din anhöriga? Ja i samma stad 

Känner du oro inför den vård din närstående får av hemtjänsten? Ja, personalen var väldigt 

ofokuserade och stressade.  

Tycker du att du får tillräcklig information om den vård som din anhöriga får av hemtjänsten. 

Nej 

Om nej: Vad är det du saknar information om? Fick typ ingen information alls. Vi 

fick en pärm som låg hemma hos mormor. Där skulle allt stå, vad de har gjort och sådant men de 

fyllde aldrig i den, då de sa att de inte hade tid. En gång hade mormor trillat och när hon inte öppnade 

dörren gick personalen därifrån. Kedjan var på dörren vilket betydde att hon låg där inne och hade 

trillat. De gjorde ingenting så familjen fick lösa det själva.  
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Vad fungerar bra inom hemtjänsten? Vissa av personalen tyckte mormor om, de tog sig tid och 

pratade. Vissa var väldigt bra och ville umgås.  

Vad fungerar mindre bra? Dåligt med info till oss anhöriga. Mormor var i en mellanperiod när hon 

fick hemtjänst, hon var glömsk. Kom inte ihåg om hon tog medicin eller hade ätit, därför fick hon 

hemtjänst. Personalen gav henne inte salladen som låg bredvid den färdiga maten i kylen. Det var små 

enkla saker som inte fungerade. Hon var orolig att de inte gav all medicin. Mormor hade promenad 3-

4 ggr i veckan, om de var dåligt väder gick de bara ett varv runt huset, de ville inte vara ute när det 

regnade.  

Vad hjälper du din närstående med? Mamma handlade, lagade mat, städade, tvättade håret. Det 

enda som vi behövde hjälp med var serverande av mat och medicin.  

Hur ofta? Varje dag  

Skulle du enkelt vilja kunna se din anhöriges allmäntillstånd i en applikation? Ja. Dåligt samvete 

för att man inte ringer varje dag. Mormor kommer inte ihåg om man inte ringer. Det känns bättre för 

mig som anhörig att veta att hon mår bra.  

Om JA: Vem ska ha lämnat omdömet? Hon/han själv eller personalen? Personalen, 

mormor kan inte.  

Skulle du vilja se ett uträknat medelvärde (exempelvis över 2 dager) eller det 

senaste registrerade tillståndet? Se ett allmäntillstånd som är ett genomsnitt, men 

kunna trycka och se specifika tider. Se hur mormor mådde timme för timme.  

Vilket av detta vill du ha information om: Kommande besök, besökshistorik, inget? Kommande 

besök och historik.  

Vad vill du i så fall se? (namn, titel, vad som gjordes/ska göras, när) Bryr sig inte så 

mycket om vem, vill bara veta att någon har varit där. Ja vill se hur länge också, att de har gjort de 

skulle göra, om de inte gjorde detta ska det framkomma varför.  

Skulle du vilja få meddelande om hemtjänsten är försenad? Ja om de är mycket 

sena, Mormor blev stressad för de kom sent. Jag hade kunnat ringa och säga till mormor så hon blev 

lugn.  

 

Vet du vilken vård din anhörige är berättigad till? Nej, hade ingen aning. Det var ingen som gick 

igenom detta. Det man inte ber om skyltar de inte med. I början var allt jättebra sen började det strula.  

Skulle du vilka få tillgång till vårdplanen i en applikation? Ja, varför inte?  

Skulle du vilja ta del av en lista som din anhörige har skrivit angående saker som ska fixas 

exempelvis i dennes hem?(Byta glödlampa etc.) Ja, det hade underlättat. 

Om din anhörige ska ex på läkarbesök, skulle du då vilja kunna digitalt skriva ett meddelande 

som hon/han kan visa upp för läkaren? Ja, men de flesta anhöriga följer nog med på besök.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och din anhörige: 

 Spela spel tillsammans med din anhörige Nej, spelar ej spel själv. Jo men frågesport eller 

wordfued kanske.   

 Dela bilder och videos med din anhörige  Ja, det hade varit kul.    

 Se om din anhörige lämnar hemmet Ja, då är det ju ej lönt att hälsa på   
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 Riga videosamtal till din närstående Ja.   

 Skapa handlingslistor (kan ses av alla) Ja.   

 Se din anhörigas digitala kalender Ja.   

 Redigera din anhöriges kalender Ja  

 Få meddelande om någon förändring görs i brukarens kalender Ja, vill få 

information 

 Beställa och avbeställa färdtjänst (kan ses av alla som har tillgång i kalendern) Ja 

 Se din närståendes recept på apoteket Osäker, men min man tycker att det verkar bra

 Beställa receptbelagda mediciner till din anhörige, som får dessa hemstickade 

Nej, det kan hamna i fel händer. Läkargrejer ska skötas av läkare.  

 Se vilka mediciner din närstående ska inta, när, hur mycket? Ja. Men det måste vara 

mycket säkert, orolig för att någon ska sabotera information.   

 Se saldo på det kort som din anhöriga ev. ger vårdpersonalen tillgång till Nej, separata 

grejer. Kan logga in på banken att kolla det.   

 Skicka och ta emot videomeddelanden med din anhörige, som komplement till sms. Ja, 

det låter bra. 

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och hemtjänstpersonalen: 

 Kontaktuppgifter  Ja 

Om ja: till vilka? ALLA berörda i ärendet. Men även den högsta chefen.  

 Dela bilder och videos med vårdpersonalen Ja det är kul.  

 Lämna skriftliga meddelande, beröm och synpunkter Ja, jättebra. Så fort det händer 

något är det en hel process att rapportera. Sen tillslut har man glömt bort det.   

 Ta emot skriftliga meddelanden från personalen Ja, jag vill kunna se en signal 

om att meddelandet har kommit.   

 Ska personalen kunna göra ändringar i din anhöriges kalender Ja 

 Hålla inbokande videosamtalsmöten med personalen Nej, behövs ej för oss.   

Skulle du vilja ta del av en allmän guide, typ, så här fungerar det att ha hemtjänst? Denna hjälp 

erbjuds i ”din kommun”, förutsättningar, hur man går tillväga för att ändra vårdplan etc. Ge 

förslag på insatser när man fyller i uppgifter. JA VERKLIGEN!   

Får vi nämna ditt namn i vår rapport? Nej 

Intervju med anonym anhörig 4 
Hur mycket hemtjänst har din anhöriga? Mellan 4-5 timmar per dag fördelat på 6 tillfällen, ex 

städning och handling. Handla gör de en gång i veckan, städar varannan. Dessutom har brukaren två 

tillsynsbesök varje natt.  

Bor du i närheten av din anhöriga? I samma stad 

Känner du oro inför den vård din närstående får av hemtjänsten? Nej 

Tycker du att du får tillräcklig information om den vård som din anhöriga får av hemtjänsten. 

Ja 

Om nej: Vad är det du saknar information om? 
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Vad fungerar bra inom hemtjänsten? Kopplat till viss personal. Vissa lär känna mamma och servar 

på ett bättre sätt. Vissa handlar nya saker och låter mamma testa ny mat vilket är fantastiskt. Vi skriver 

handlingslistan. Ser framemot varje lördag när vi är där.  

Vad fungerar mindre bra? Utgång, biståndsbesluteten stämmer ej överens med hemtjänstens 

schemaplanering. Hemtjänsten beslutar 30 min per gång, bistånd har sagt två gånger per vecka. De 

hinner knappt gå ut innan de ska hem igen. Biståndhansläggaren har telefontid mellan 9-10 varje dag, 

då jobbar vi... Det går inte att ringa dit!! Kontinuiteten på personalen blev bättre när vi påtalade det.  

Vad hjälper du din närstående med? Handlingslista, allt fix i hemmet, städar lite, lagar mat till 

veckan, filar naglar och skönhetsvård. Vi kör själva till doktor och tandläkare och andra kontroller. 

Detta hinner ej hemtjänsten med. Är ej lika villkor, jag måste byta arbetstider ibland för att det inte 

går ihop. Sparsmakat med stöd, ex städningen är inte tillräckligt.  

Hur ofta? 1 gång i veckan 

Skulle du enkelt vilja kunna se din anhöriges allmäntillstånd i en applikation? Ibland vill man ej 

veta, det skapar mer oro. Jag mår ej bättre av att veta om hon sovit dåligt. Personalen kommer ju att 

ringa om det är något avvikande. Lite fundersam till detta…  

Om JA: Vem ska ha lämnat omdömet? Hon/han själv eller personalen? Mamma 

ska själv bedöma hur hon mår. Hemtjänstpersonalen får hjälpa henne att rapportera in.  

Skulle du vilja se ett uträknat medelvärde (exempelvis över 2 dager) eller det 

senaste registrerade tillståndet? En gång om dagen i så fall, det måste vara en kort 

kommentar hemtjänstpersonalen har väldigt mycket att dokumentera.  

Vilket av detta vill du ha information om: Kommande besök, besökshistorik, inget?  

Besökshistorik.  

Vad vill du i så fall se? (namn, titel, vad som gjordes/ska göras, när) Vem som varit 

där och vad som gjordes.  

Skulle du vilja få meddelande om hemtjänsten är försenad? Nej.  

Vet du vilken vård din anhörige är berättigad till? Ja, det får vi från bistånd 

Skulle du vilka få tillgång till vårdplanen i en applikation? Ja, lättare att ha kontroll i mobilen.  

Skulle du vilja ta del av en lista som din anhörige har skrivit angående saker som ska fixas 

exempelvis i dennes hem?(Byta glödlampa etc.) Ja, jättebra för de som kan detta.  

Om din anhörige ska ex på läkarbesök, skulle du då vilja kunna digitalt skriva ett meddelande 

som hon/han kan visa upp för läkaren? Jättebra, nu följer ju vi, med men om vi inte hade gjort det 

hade det varit toppen med en sådan funktion.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och din anhörige: 

 Spela spel tillsammans med din anhörige  För min mamma unikt nej, för andra ja. Dela 

bilder och videos med din anhörige    Ja, jättetrevligt  

 Se om din anhörige lämnar hemmet       Ja, om man har en dement. För oss just nu nej. 

Vad ska jag göra om de lämnar hemmet då?   

 Riga videosamtal till din närstående    Ja, det hade varit kul för den gamle  

 Skapa handlingslistor (kan ses av alla)    Ja är också bra.   

 Se din anhörigas digitala kalender  Ja, det hade varit bra  
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 Redigera din anhöriges kalender Ja, då går det att ändra med tider och datum. 

 Få meddelande om någon förändring görs i brukarens kalender    Om mamma 

skulle lägga in massa saker vill jag inte ha pling om allt. Jag vill ha information om det som 

är relevant, om händelser från kalendern vill jag ha information. Om vårdpersonalen ändrar 

vill jag veta det.  

 Beställa och avbeställa färdtjänst (kan ses av alla som har tillgång i kalendern) Ja, det 

är jättebra.  

 Se din närståendes recept på apoteket    Ja  

 Beställa receptbelagda mediciner till din anhörige, som får dessa hemstickade  Ja, det 

skulle vara jättebra.  

 Se vilka mediciner din närstående ska inta, när, hur mycket? Nej, känner inte att 

det gör mig något. Ser dosetten där det står hur hon ska ta. Ska väl inte ersätta hemdocken. 

Känns onödigt.   

 Se saldo på det kort som din anhöriga ev ger vårdpersonalen tillgång till   Nej, det tar 

jag på banken.   

 Skicka och ta emot videomeddelanden med din anhörige, som komplement till sms    Ja, 

jättebra. Det var en kul ide, det hade passat min mamma bra.  

Skulle följande vara bra att ha med i en applikation, dig och hemtjänstpersonalen: 

 Kontaktuppgifter  Bistånd, ansvariga på hemtjänsten, kontaktpersoner, faddrar eller vad de 

heter.  

Om ja: till vilka? 

 Dela bilder och videos med vårdpersonalen  Ja, om det finns tid för personalen. Det hade 

varit trevligt.  

 Lämna skriftliga meddelande, beröm och synpunkter     Ja,  

 Ta emot skriftliga meddelanden från personalen     Ja, de är svåra att få tag på

  

 Ska personalen kunna göra ändringar i din anhöriges kalender Ja 

 Hålla inbokande videosamtalsmöten med personalen Nej 

Skulle du vilja ta del av en allmän guide, typ, så här fungerar det att ha hemtjänst? Denna hjälp 

erbjuds i ”din kommun”, förutsättningar, hur man går tillväga för att ändra vårdplan etc. Det 

fanns ingen info för oss, vi har fått fråga om allting själv. Det finns ingen information om aktiviteter. 

Jag vet inte vad man har för rättigheter. Är förvånad över att detta inte finns.  

Egna idéer: Gästbok för att se när andra har varit där. Ibland säger mamma att det aldrig är någon där 

av de anhöriga eller nära. Den som kommer kan då skriva att de har varit där, rätt gott att veta att den 

äldre inte är ensam hela tiden.  

Får vi nämna ditt namn i vår rapport? Nej  
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Sammanfattning marknadsundersökning 4 
Telefonintervjuer genomfördes med anhöriga som Anette Håkansson på Halmstad kommun träffat 

och förberett på kommande samtal från projektgruppen. Syftet med detta var att få ett kvalitativt 

underlag till anhörigapplikationen. Projektgruppen behövde komplettera sin kunskap om hur det är att 

vara närstående till någon som har hemtjänst, tidigare delad enkäter har haft relativt lågt deltagande. 

Projektgruppen ville även få nya synvinklar och idéer över vilka funktioner som är relevanta att ha 

med i anhörigapplikationen. Projektgruppen sammanställde en mall med frågor som användes vid 

telefonintervjuerna. För att se hela intervjuenkäten och de medverkandes svar, se ovan. 

Från intervjuerna framkom att otrygghet ibland inträffar hos de anhöriga, framförallt i början när 

brukaren ska få hemtjänst och de anhöriga inte känner igen alla i personalen samt att allt är nytt. De 

anhöriga får själva söka reda på all information som de kan tänkas behöva. Även oro på grund av 

stressad personal har upplevts. De flesta intervjuade var överens om att informationen och 

kommunikationen med hemtjänsten har vissa brister. Främst i början, då allt är nytt, inträffar många 

oklarheter då det råder förvirring om hur saker och ting fungerar. Detta är ett starkt argument till att 

det i applikationen ska finnas en funktion där det går att se hur hemtjänst fungerar, vilka rättigheter 

och skyldigheter som finns, med mera.  

Ungefär hälften av de intervjuade hade närstående med växelvård. Detta innebär att brukaren är 

sammanboende med den intervjuade personen och har hemtjänst under en viss tid, för att sedan på 

ålderdomshem eller liknande under återkommande perioder. De som hade närstående med växelvård 

var kritiska till idén om att kunna se brukarens allmäntillstånd i applikationen. De menade att det var 

bättre att själva prata med brukaren för att bilda sig en uppfattning. Däremot kunde vissa tänka sig att 

använda funktionen vid förändrade förhållanden, exempelvis om de inte längre är sammanboende. De 

anhöriga som bor längre ifrån brukaren var mer positiva till idén. Nästan alla medverkande var överens 

om att personalen, och inte brukaren själv, är den som ska lämna omdömet om allmäntillståndet. Vissa 

påpekade även att det endast behövde signaleras vid avvikande mående. Vid sådana tillfällen behöver 

även ett skriftligt eller muntligt meddelande lämnas angående vad som avviker. Dock var det en av 

deltagarna som menade att det kunde vara mer jobbigt än bra att se allmäntillståndet. Personen 

förklarade att hon inte mår bättre av att veta att hennes närstående exempelvis sovit dåligt under natten.  

I stort sätt alla som intervjuades ansåg det positivt att kunna se besökshistorik och brukarens 

kommande besök i applikationen. De kommande besöken är en återkommande fråga som brukarna 

ställer, därför hade denna funktion underlättat avsevärt. Besökshistoriken vill de se för att stilla sin 

egen oro och för att kunna följa upp att brukaren fått sina besök samt att allt har skötts som det borde. 

De som ville se besökshistoriken ville veta namnet på den som utfört besöket samt vad som gjorde, 

vissa ville även se när. De som sammanbodde med brukarna ville få meddelande ifall 

hemtjänstpersonalen är mycket försenad, dock händer detta ganska sällan enligt dem. När det sker 

innebär det problem när brukaren och den intervjuade personen ibland sitter och väntar på att 

personalen ska komma. Vissa menade dock att de inte kunde göra något åt problemet om hemtjänsten 

var försenad.  

De allra flesta som intervjuades tror att de vet vilken vård brukaren är berättigad, med de tyckte även 

att det vore en bra idé att kunna läsa om detta i applikationen. Framförallt då informationen 

kontinuerligt kan uppdateras och hållas aktuell. En anhörig menade att verkligheten inte alltid 

stämmer överens med det som bistånd har beslutat. De anhöriga som hade brukare med växelvård 

kände ingen anledning till att föra en lista över vardagliga saker som behöver ordnas i hemmet, som 

exempelvis att byta glödlampor. Däremot togs idén emot positivt av personer som inte sammanbor 

med brukaren. Alla som intervjuades tyckte att det var en utmärkt idé att kunna skriva digitala 

meddelanden till brukarapplikationen när brukaren ska på läkarbesök. Meddelanden om saker som 
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brukaren ska framföra till läkaren eller viktiga frågor som denne då kan visa upp. En anhörig kom 

även med idén att läkaren i sin tur kan ge svar på frågorna genom samma funktion, för att på så vis 

skapa en dialog om läkarbesöket. Detta då viktig information ibland faller mellan stolarna även efter 

ett läkarbesök.  

Idén om att kunna spela spel tillsammans med brukaren genom applikationen fick ganska svag 

respons. De anhöriga tyckte att denna funktion var onödig och ansåg det vara bättre att fokusera på de 

mest relevanta funktionerna i applikationerna. Det kan lätt bli rörigt om applikationen innehåller för 

många funktioner. Att ha möjligheten att dela bilder och videos med brukaren tyckte de flesta var en 

god idé. Likaså att skapa handlingslistor samt att kunna se och redigera brukarens kalender. De såg 

även fördelar med att vårdpersonalen ska ha möjligheten att redigera i kalendern, förutsatt att brukaren 

eller den anhörige godkänner ändringen. Framförallt tyckte de om att applikationen kan ge ifrån sig 

signaler och påminnelser angående inbokade händelser i kalendern, så att inget viktigt glöms bort. Att 

kunna beställa färdtjänst genom applikationen togs också emot mycket positivt, likaså att kunna se 

vilka mediciner som brukaren har. Att kunna beställa hem mediciner genom internet och få dem 

hemskickade upplevde de smidigt men såg vissa problem med detta. Det måste bli helt rätt utfört, då 

felaktig medicin kan vara katastrofalt. Därtill byter ofta apotekspersonalen ut medicin till liknande 

men i annat märke. Förvirring kan då uppstå hos brukaren, då de inte får någon direkt information om 

detta.  

Det var få anhöriga i undersökningen som svarade på frågan om de vill kunna se saldo på betalkortet 

som hemtjänsten använder åt brukaren. Några av de som svarade var även skeptiska och ansåg att 

denna information ändå kan fås smidigt genom att exempelvis logga in på internetbanken. Möjligheten 

att skicka och ta emot videomeddelanden i applikationen uppskattades av många anhöriga då de kunde 

förstå svårigheten för äldre att skriva textmeddelanden. Funktionen ansågs dock överflödig för de 

anhöriga som hade närstående med växelvård.  

Alla anhöriga i undersökningen tycker att det hade varit bra att kunna ta del av kontaktuppgifter till 

relevant personal, sjuksköterska, biståndshandläggare och arbetsterapeut. Många av de tillfrågade 

hade upplevt stora problem med att få tag i rätt personal, dessutom är telefonköer ett vanligt 

förkommande. De flesta var positiva till att kunna dela bilder och videos med vårdpersonalen men 

vissa ansåg att det var lite överflödigt. Ofta har de god kontakt och gör redan detta via sms. Alla var 

överens om att ett sätt att både lämna och ta emot skriftliga meddelande, som beröm och synpunkter, 

hade varit mycket bra. Det framkom även under en intervju att det hade varit bra att få notiser om 

meddelanden inkommit. Att föra inbokade videosamtal tillsammans med personalen ansågs inte vara 

en bra idé.  

Till sist ställdes frågan om de skulle vilja ta del av en allmän guide över hur det fungerar att ha 

hemtjänst, vilka förutsättningar som gäller och hur man går till väga för att ändra vårdplanen etcetera. 

Detta togs emot positivt av alla medverkande. Det framkom även lite fler idéer att kunna ha med i en 

sådan funktion, såsom att förklara vilka rättigheter som finns, upplysningar om hemtjänstkostnader 

samt vilka blanketter som finns för olika ansökningar. 

Idéer marknadsundersökning 4 
Som nämnt i texten ovan var det en anhörig som kom med idén om att läkaren ska kunna svara på de 

frågor som skrivits ned i applikationen. Projektgruppen håller med personen om att återkoppling på 

frågorna behövs då svaren annars lätt glöms bort och aldrig framförs till anhöriga eller personal. Detta 

skulle också underlätta kommunikationen mellan sjukvården och hemtjänstpersonalen. Problematiskt 

är dock att få läkaren att ta sig tid till att skriva ner svaren i applikationen. Att läkaren är den som 

skriver svaren är endast aktuellt om brukaren är på besöket själv och är oförmögen att själv anteckna. 
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Om en anhörig eller någon från personalen medverkar kan de anteckna svaren för att sedan 

vidarebefordra dessa till berörda personer.  

När meddelanden inkommer till applikationen, exempelvis från hemtjänstpersonalen ska det komma 

en notis om detta som påkallar uppmärksamhet om att någonting har hänt. Utan denna funktion är det 

lätt att missa att meddelanden inkommit. En av de anhöriga hade en idé om att ha en elektronisk 

gästbok. I denna funktion skulle andra besökare, än hemtjänstpersonal, kunna ”checka in”. Hon 

menade att det hade skapat trygghet att veta att sin närstående inte sitter ensam alla dagar.  

För funktionen ”Allmän guide” framkom intresset att även kunna läsa om hemtjänstkostnader och se 

blanketter. De intervjuade påpekade att det hade varit bra att kunna se vad olika insatser kostar för att 

få en ekonomisk överblick. Att ha direkt åtkomst och instruktioner om vilka enkäter som behövs till 

olika beslut, kan underlätta för de inblandade. En framtidsvision är även att kunna fylla i, signera och 

skicka iväg blanketter elektroniskt. På så vis skulle pappersarbetet minska samtidigt som processen 

går mycket snabbare.  
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Bilaga 26 Marknadsundersökning 5              (Bilaga 26 består av 6 sidor) 
Nedan syns de frågor med tillhörande svar som ställdes under träffen med vårdpersonal. Vissa frågor 

hanns inte med och är således överstrukna i nedan text. Träffen ägde rum den 24 mars 2016. Nedan 

följer först frågor och svar. Därefter kommer en sammanfattning samt en text om nya idéer. 

Frågor och svar från marknadsundersökning 5 
Anser ni att kommunikationen mellan er och brukaren fungerar bra?  

Både och.   

Om, nej: Vad är det som inte fungerar?  

Är de äldre fattar det inte ändå. Tiderna missuppfattas ofta, kommer man lite sent blir det ibland 

mycket problem. Biståndshandläggarna säger en fast tid, vilket inte fungerar i praktiken. 

Biståndshandläggare och vårdpersonal samarbetar inte vad gäller tidsbestämmelserna. Allt är planerat 

i minut, de äldre förstår inte att det är ett pressat schema. De äldre och anhöriga har ingen förståelse 

för att personalen har mycket att göra. 

Anser ni att kommunikationen mellan dig och brukarens anhöriga fungerar bra? 

Mindre bra, sker väldigt sällan.  

Om, nej: Vad är det som inte fungerar? 

Man ringer om det är något, om det behövs pengar eller om något har hänt. Har ingen daglig kontakt 

med anhöriga. Vissa är lätta att kommunicera med medan andra inte vill lyssna alls. Får 

kontaktuppgifter till anhöriga av biståndshandläggaren. Anhöriga byter ibland telefonnummer utan att 

meddela. En gång skulle ett viktigt sjukbesök äga rum och den anhöriga var tvungen att följa med, 

men personen befann sig tydligen i Spanien. Många anhöriga tror att deras ansvar försvinner så fort 

hemtjänsten kommer in i bilden. Kunna skicka ett meddelande till alla anhöriga samtidigt.  

Var uppstår oftast problem? (förseningar, brukare som inte är hemma när ni kommer, fel i 

schema, missförstånd etc.…) 

Fungerar dåligt med tiderna. Nyckelhanteringen är dålig, fungerar inte i praktiken. Dålig 

kommunikation inom hemtjänsten. 20 % av de anhöriga kräver att man ska ringa så fort någonting 

har hänt. Exempelvis om brukaren inte vill klä på sig eller ta sin medicin, dessa anhöriga är jobbiga 

att hantera. De anhöriga skulle kanske kunna inse att personalen gör mer än vad de tror, om de blir 

påminda genom exempelvis textmeddelanden. En pling i telefonen när någonting har hänt och 

nyckelnummer i planeringen har vissa men andra inte.  

Vad fungerar riktigt bra? 

Magna Cura-dokumentationen för att se vad som hänt under den tiden man varit ledig. Där kan de 

läsa om brukarna tackat nej till hjälp. Med Magna Cura kan personalen skriva in information i datorn 

som sedan kan ses av andra. Personalen kan dock inte ha med detta verktyg ute i arbetet, då den är 

kopplad till en stationär dator på arbetsplatsen. Det är jobbigt att inte kunna dokumentera under tiden 

saker inträffar. Det kan hända att saker glöms bort innan det har hunnit dokumenterats. Önskemål om 

att allt ska kunna kopplas samma.  

Använder ni en smartphone eller surfplatta i arbetet idag? 

Använder en smartphone för att dokumentera arbetet. Gruppen är väldigt positiva och öppna för detta. 

Men de nämner också att många i deras arbetsgrupper är väldigt negativa till förändring. Idag 

dokumenteras allt på stationär dator vilket medför att det måste göras vid särskilda tillfällen, det är 

också väldigt är svårt att dokumentera allt samtidigt då det inte finns tid för detta. Vissa säger att de 

gör mycket som inte syns tidsmässigt, ex på detta är dokumentering.  
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Kan ni tänka er att använda denna till fler funktioner än idag för att förbättra information och 

kommunikation och minska onödigt arbete eller dubbelarbete? 

Ja, gruppen är väldigt öppen för detta. Kommunikationsflödet är dåligt, informationen går inte fram 

till alla som behöver veta.  

Finns det något som skulle kunna underlätta för er att utföra ert arbete generellt? 

De vill på ett enkelt sätt kunna dokumentera samt kunna nå alla berörda med det som dokumenteras. 

Personalen vill på så sätt slippa känna oro över att informationen inte har nått fram. De anhöriga kan 

sedan göra vad de vill med informationen. Personalen behöver inte lägga tid på att ringa flera gånger 

om dagen. De vill ha Google Maps för varje kund, detta gör att man kan hitta direkt. 

Vad skulle ni vilja ha för funktioner i denna typ av produkt föra att hjälpa er i arbetet? 

Vi har några idéer på funktioner som vi gärna vill diskutera med er: 

Vissa anhöriga har svårt att säga att personalen inte behöver komma, det hade behövts information 

om detta. Det är onödigt att åka till en brukare som tar en massa tid och som kräver dokumentation då 

besöket inte behövdes. De vill kunna kommunicera om vad som behövs!!  

Anhöriga behöver mer information när en ny brukare ska få hemtjänst. De anhöriga mister mycket 

information. De behöver få reda på skyldigheter och rättigheter. Förr var hemtjänstpersonal med på 

handläggarmötena men inte nu längre, sedan det blev privatiserat. Det är mycket som är fel från 

början. Det kan bli bättre att få med de anhöriga i genomförandeplanen.  

De gamla får inte informationen ”det du kan göra ska du göra”!! 

Bra om personalen kan lägga in om något ändras. Exempelvis om man märker på besöket på 

förmiddagen att de inte vill ha fler besök den dagen eller inte orkar gå ut på eftermiddagen, då kan 

detta meddelas till personalen. Om ett besök missas måste det dokumenteras två gånger. Det hade 

varit bra att kunna skriva in hela anledningen till varför någonting inte har gjorts för att anhöriga ska 

kunna se det. Anhöriga behöver veta att man inte kan tvinga de äldre till att duscha eller gå ut.  

Finns inga bestämma riktlinjer. Alla jobbar efter olika krav.  

Ringa videosamtal till brukaren (Ersätta Korta tillsynsbesök, minska körsträckor, mer tid på ett 

länger besök hos brukaren) 

Hur många sådana kort tillsynsbesök görs per dag? 

BÄTTRE KOMMUNIKATION MED BISTÅND! Personalen sitter ibland och pratar med anhöriga 

istället för att hjälpa brukaren, detta då brukaren inte vill ha besök eller behöver hjälpen. Personalen 

måste ändå vara där men bistånd plockar inte bort besöket. De har väldigt många korta tillsynsbesök. 

Vissa besök innebär att personalen bara går dit för att kolla hur de gamla mår. Om besöken registreras 

på ett bättre sätt kan bistånd se hur mkt tid som egentligen behövs. Det kan både behövas mer eller 

mindre tid. Gruppen nämner att de har vissa tillsynsbesök där brukarna aldrig är hemma, de har 

kontaktat biståndshandläggare om detta men ingenting händer. Dessa besök tar bara onödig tid då 

personalen måste åka dit för att bara dokumentera att personen inte är hemma. Gruppen var eniga om 

att med Seniorporten kan många besök försvinna som inte behövs. Denna tid kan då läggas på någon 

som verkligen behöver tiden. Det vara mellan 7-8 korta tillsynsbesök besök per kväll per grupp, besök 

där de bara tittar in och säger hej.  

Ersätta korta tillsynsbesök med videosamtal: Gruppen tycker att det känns opersonligt. Blir det 

verkligen mindre stressigt för brukaren med ett samtal?? Personalen tror att det kan vara svårt att se 

hur de äldre egentligen mår genom en skärm. De tror inte på denna lösning nu men i framtiden skulle 

det fungera bättre. De tror dock att i vissa fall skulle det kunna fungera, vissa brukare skulle klara av 

det men många klarar det inte. Det kan bli opersonligt men skulle definitivt fungera för de brukarna 
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som har telefontjänst. I vissa fall är det så dåligt väder på vintern att de inte kan göra tillsynsbesöken, 

då hade man kunnat ringa videosamtal i stället, vissa äldre har anmärkt på detta också. Gruppen anser 

ibland att vård ej sker på lika villkor, de undrar vad bistånd går efter och om alla har samma riktlinjer.  

Få digitala inköpslistor från brukaren eller dennes anhöriga 

Hur fungerar inköp idag, problem? 

Väldigt olika vem som gör listan, både personal, anhöriga och brukare. Personalen har skapat 

lathundar som ska underlätta handlingen. Det är dock svårt att komma in till någon helt ny för att 

hjälpa dem att handla. Många gamla vet inte riktigt vad som finns i de olika butikerna. Det är svårt att 

välja en annan vara om man inte känner brukaren väl.  

Gruppen tycker att denna idé är väldigt bra. Man kan hjälpa varandra med att fylla i listan. Vallås Ica 

har en ny grej där man kan handla online kvällen innan för att sedan hämta kassen dagen efter. Detta 

hade varit bra! Tänk att kunna beställa tillsammans med kunden, det som behövs.  

En berättar om att de som gör inköp har ett ICA-kort med en vissa summa pengar på. I en kommun 

har de kortet inlåst i ett speciellt skåp. Anhöriga har inte tillgång till detta kort. Vissa har satt en 

månatlig överföring av en viss summa pengar. Brukaren behöver två kort, en till anhöriga och en till 

personal. Personalen vill helst inte ha kontanter! En affär i Simlångsdalen erbjuder kredit, och att 

de kommer en faktura sedan. Alla är väldigt positiva till denna idé, de vill ha ett kundnummer att 

handla på! 

Boka färdtjänst 

Hur fungerar det idag, problem? 

Det tar lång tid att komma fram i telefonkön, tiderna stämmer aldrig. De gamla får åka med runt hela 

stan innan de kommer fram. Får inte boka för många dagar innan. Det vore väldigt bra att kunna boka 

på ett enkelt sätt på internet. Reseintyg verkar krångligt att förlänga, måste ringa massa samtal, läkaren 

kan dock göra ett tillfälligt. Det måste finnas ett smidigare sätt.  

Det blir ofta problem med vem som ska betala? Brukaren har kanske inte pengarna med sig hela tiden. 

Färdtjänstpersonalen verkar vara bekväma, de ”skiter i” att kolla om de gamla kommit ner till gatan 

eller inte. Färdtjänsten och Resam har det väldigt stressigt. Personalen vill att brukarna skulle fått en 

räkning hem. Alla har inte pengar på sjukhuset, de har kanske inte ens en jacka på sjukhuset.  

Se brukarens digitala kalender (för att se om brukaren är hemma etc.) 

Jättebra att kunna se om personen är hemma eller inte. Onödiga besök kan undvikas. Fanatiskt med 

påminnelserna.  

Vill ni kunna redigera denna kalender, vid exempelvis färdtjänstbokning., under förutsättning 

att brukaren gett tillåtelse 

Ja, vill kunna redigera i denna för att öka kommunikationen. Då skulle de veta att färdtjänst blivit 

bokat osv. viss oro kan försvinna.  

Se brukarens recept på apoteket 

Se brukarens vårdplan, alltså den vård denne är berättigad att få 

Se brukarens tidigare mottagna besök 

Nej känns onödigt, känns som att man vet det ändå. En del brukare berättar vad som gjorts. Personalen 

hänvisar till planerare om anhöriga har frågor. Man har information om detta hela tiden. Kommande 

besök: vissa brukare klarar av att få reda på vem som ska komma, men om planeringen skulle ändras 

leder det till att dagen kan förstöras, om denna person inte kommer. Vem som ska utföra vilka besök 

ändras ibland under dagen. Brukarna kan ibland inte hantera information om vem som ska komma. 

Personalen ska helst ringa brukaren innan besöket om de aldrig har varit där förut, men detta glöms 
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ofta bort. Schemat ändras ibland, vilket betyder att agenda skulle behöva uppdateras ofta för att 

stämma. Vissa i personalen svarar att deras brukare accepterar ändringar i schemat utan vidare 

problem. Viktigt att betona att agendan gäller om inget inträffar, alla kan bli sjuka. För vissa är 

det ett stort problem. Personalen har själva skapat problemet då de började berätta vem som ska 

komma vid nästa besök. Nu vill brukarna nästan alltid veta det, en del ville inte ha informationen 

innan. Men vissa säger dock att brukare alltid har frågat efter detta!  

Vad ska i så fall ska synas (vem, vad, när mm) 

Se brukarens allmäntillstånd innan ni anländer 

Lämna meddelanden om brukarens allmäntillstånd genom ett enkelt knapptryck 

Bara om det avviker, jobbigt att göra detta varje gång. Det kan bli fel information, beroende på hur 

det tolkas. Om exempelvis en i personalen kommer bra överens med en brukare och ger ”grön gubbe” 

sedan kommer en i personalen som inte kommer lika bra överens med brukaren och då kanske ger en 

”röd gubbe” då brukaren verkar missnöjd med besöket. 

Se vilka mediciner brukaren tar 

Se en kort presentation om brukarens intressen osv 

Se kontaktuppgifter till brukarens anhöriga 

JA 

Skicka skriftliga meddelande till de anhöriga genom applikationen 

Ta emot skriftliga meddelanden från anhöriga 

Utföra inbokade videosamtal med anhöriga (mest för anhöriga som bor långt ifrån) 

Skulle det vara bra att kunna skriva ner sådant som brukaren ska fråga doktorn 

Finns det något annat som ni skulle kunna tänka er att göra genom applikationen för att 

förbättra information och kommunikation? 

Vilka är de största hindren ni ser med att kunna implementera en sådan applikation i ert 

arbete?  

Sekretessen, vem ska ha tillgång till vad? Personalen får inte ta information till anhöriga utan 

brukarens tillstånd. De får inte ge ut någon information om brukaren inte godkänt det. Vårdpersonalen 

vill kunna klicka i vem som ska få informationen! Alla behöver kanske inte veta! 

Kan du tänka dig att finnas med på bild i en brukarapplikation? 

 

Sammanfattning och förtydligande av marknadsundersökning 5 
Den 24 mars 2016 genomförde projektgruppen en workshop tillsammans med omsorgspersonal inom 

hemtjänsten, fyra kvinnor, två män samt en kvinnlig chef medverkade. Sammankomsten ägde rum på 

Ålderstigen 3, lokal Hambe, i Halmstad. Projektgruppen hade förberett ett frågeformulär, se ovan, för 

att underlätta diskussionen samt leda in denna på rätt områden. I bilagan finns även medverkandes 

svar. Gruppen var mycket positivt inställd till projektet och konceptet i stort. Projektgruppen fick 

många nya infallsvinklar samt kunde även stärka flera av idéerna.  

De medverkande ansåg att kommunikationen mellan dem och brukarna är beroende av brukarens 

personliga kondition. De flesta kommunikationsmissarna mellan dem, härrör från att personalen och 

biståndshandläggarna inte ger samma information, om bland annat tider. Projektgruppen anser att 

många av kommunikationsbristerna skulle kunna minskas med hjälp av exempelvis Seniorportens 

”Dagens agenda”, där aktuella uppdaterade hålltider kan utläsas. Gruppen uttryckte även behovet av 
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att enkelt kunna delge de gamla vad de kan göra själva. Enligt dem är det många gamla som helt slutar 

att utföra vardagliga sysslor då de fått hemtjänst, även om de är fullt kapabla till att utföra dem. 

Gruppen såg inte nyttan med att kunna ta del av brukarens tidigare mottagna besök genom 

applikationen. Till idén om att brukaren själv ska kunna ta del av sina kommande besök, som är en av 

grundpelarna i brukarapplikationen, fick projektgruppen lite nya infallsvinklar. De medverkande 

meddelande att det ofta blir problem om planeringen förändras. I dagsläget delges denna information 

muntligt de brukare som vill veta, men om planeringen skulle ändras uppstår ibland förvirring då 

brukaren ställt in sig på att en viss person kommer. Detta innebär att agendan skulle behöva uppdateras 

ofta för att undvika problem eller att endast tidpunkter för kommande besök visas. Det är viktigt att 

betona att agendan gäller om inget oförutsett inträffar.  Vissa brukare kan inte hantera information om 

vem som kommer, det beror på dennes hälsotillstånd. Att lämna meddelande om brukarens 

hälsotillstånd via smileygubbar kändes besvärligt. Gruppen ansåg det vara bättre att endast notera vid 

avvikelse från det normala. Därtill kan den enskilde personens uppfattning om brukaren variera 

kraftigt och således ge felaktig information.  

De medverkande var överens om att kommunikationen mellan dem och brukarens anhöriga var dålig, 

de kunde mycket väl tänka sig att kommunicera med anhöriga genom en textmeddelandefunktion i 

sin smartphone. Det behövs ett enkelt sätt att kommunicera mellan parterna. Ibland när personalen 

kommer för att göra ett enkelt besök hos en brukare, har brukaren besök av anhöriga och personalens 

visit blir således onödig. Om anhöriga kunde se när personalen kommer samt kunna meddela dem vid 

besök som inträffar under samma tillfälle, hade tid kunnat frigöras och spenderas på brukare som 

verkligen behöver det.  Det fanns ett tydligt önskemål att kunna delge information till en brukares alla 

anhöriga samtidigt, för att slippa oroa sig att informationen når alla och för att slippa lägga tid på att 

utföra flera telefonsamtal. En del anhöriga är, enligt gruppen, mer eller mindre ointresserade om vad 

som sker i sin närståendes vård, medan andra vill veta allt och är väldigt krävande. Med 

anhörigapplikationen får de anhöriga som vill, ta del av information på ett smidigt sätt. Gruppen 

förmedlade även behovet att anhöriga vill ha mycket mer information när deras närstående ska börja 

få hemtjänst. Det råder ofta förvirring och de behöver få reda på rättigheter och skyldigheter. Detta 

talar för funktionen ”Allmänguide”. 

I dagsläget utförs dokumentation via en stationär dator, vilket innebär att en del information faller 

mellan stolarna, då personal helt enkelt glömmer bort att notera viss relevant information. Detta skulle 

drastiskt kunna minska om dokumentationen istället kunde göras kontinuerligt, vid tillfälle, via en 

smartphone. Detta var de medverkande eniga om. I dagsläget behöver personalen utföra 

dokumentation via flera plattformar och det fanns ett tydligt önskemål att allt skulle kunna kopplas 

samman och bara behöva dokumenteras en gång. Detta är även en framtidsvision för Seniorporten, 

vilket visar på nyttan av att kunna använda en applikation på detta sätt. Gruppen ansåg att 

kommunikationen mellan dem och biståndshandläggaren behöver förbättras. Det råder en del gamla 

vanor men också lagar och regler, detta ligger således utanför projektet. Däremot kan ett effektivt sätt 

att kommunicera mellan de två partnerna möjligtvis förbättra situationen. Möjligheten att ersätta de 

korta tillsynsbesöken med videosamtal såg gruppen som en lösning längre fram i tiden. De ansåg detta 

vara opersonligt och kanske till och med mer stressigt för brukaren om denne känner sig orolig över 

tekniken. När dagens vuxna blir gamla kan, enligt de medverkande, teknologin accepteras och 

användas av fler. Det finns dock vissa gamla där detta skulle kunna fungera bra idag, men långt ifrån 

för alla.  

Gruppen välkomnade idén med digitala inköpslistor. Det skulle underlätta många problem som 

uppstår när inköp ska göras åt en brukare som de inte känner så väl. Många gånger skiljer sig utbudet 

i de olika butikerna och om de som vanligtvis utför inköpen åt en brukare kan hjälpa till att skriva 
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listan skulle en del problem kunna undvikas. Gruppen efterlyste överlag ett enklare sätt att sköta inköp 

då detta ofta ställer till med problem.  

Många problem som upplevs med färdtjänst ligger utanför projektet, bland annat svårighet att komma 

fram i telefonkön och stressiga chaufförer. Därtill blir det ofta problem med betalningen. Den digitala 

kalendern kändes som en bra idé. Det hade varit bra att kunna se om brukaren är hemma eller inte för 

att minimera onödiga besök. Att se färdtjänstbokningar och andra planerade resor etcetera, hade enligt 

gruppen varit jättebra.  

Gruppen såg sekretessen som det största hindret till att implementera applikationerna i det dagliga 

arbetet. Personalen får inte delge någon information till anhöriga som inte brukaren har gett tillåtelse 

till. I applikationen hade det varit bra att kunna välja vilka som ska få ta dela av informationen via ett 

enkelt knapptryck, för att undvika dubbelarbete.  

Idéer marknadsundersökning 5 
Något som framkom var att om brukaren ska se kommande besök är det viktigt att den hålls 

uppdaterad och så korrekt som möjligt, för att undvika förvirring hos de gamla. Det är även viktigt att 

betona att planeringen stämmer om inget oförutsett inträffar. I brukarens och de anhörigas funktion 

”Allmänguide” ville personalen att det skulle framkomma vad brukaren och den anhöriga själva kan 

göra och ska göra, för att undvika att personalen får utföra onödiga uppgifter. Exempelvis har de vid 

flertalet tillfällen varit med om att anhöriga ätit middag hos brukaren och därefter lämnat disken till 

personalen. De ville även att de anhöriga enkelt skulle kunna ändra sina kontaktuppgifter i sin 

applikation, då felaktiga kontaktuppgifter är ett återkommande problem. 

De medverkande var överens om att det hade varit bra att endast lämna meddelande om brukarens 

allmäntillstånd vid avvikande mående. Detta för att undvika onödigt arbete och för att avvikelse från 

det normala är det som är relevant att veta. Därtill tyckte de att brukaren eller dennes anhöriga skulle 

kunna avboka hemtjänstbesök om dessa inte skulle behövas. Exempelvis om brukaren har besök av 

anhöriga som kan utföra hemtjänstens planerade uppgifter.  

Genom ett enkelt kapptryck vill personalen kunna välja vem som ska få ta del av informationen som 

lämnas i applikationen, att kunna delge ett meddelande till flertalet anhöriga och brukaren samtidigt, 

eftersöks. Därtill vill de få en notis då ett meddelande inkommit till vårdarapplikationen. Detta för att 

inte missa någon viktig information. 

I dagsplaneringen eftersökte de medverkande information om vilken nyckel som ska användas till de 

olika brukarna. I dagsläget är nycklarna numrerade och det är således detta nummer som de vill ta del 

av. Därtill eftersökte de ett bättre sätt att kommunicera med biståndshandläggare. Detta ligger dock 

utanför projektets ramar men kan ses som en framtidsvision. Slutligen framkom önskemålet om att 

allt ska kunna kopplas samman och att all information och planering ska finnas på ett och samma 

ställe. Detta skulle underlätta och minska dubbelarbete samt onödig tidsåtgång.  
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Bilaga 27 Första skisserna i PowerPoint            (Bilaga 27 består av 1 sida) 
Nedan syns de första skisserna som projektgruppen skapade i PowerPoint. Dessa presenterades för 

Halmstad Kommun och Phoniro under mötet den 3 mars.  
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Bilaga 28 Översiktsbild och val mellan alla funktioner      (Bilaga 28 består av 5 sidor) 

Första urvalet 
Nedan syns en sammanställning över projektgruppens samtliga idéer. För att göra urvalet enklare 

har gruppen använt grön färg som betyder att resultatet var positivt, gul som visar ett tveksamhet 

resultat och röd färg som symboliserar negativt resultat. M:et i de olika kolumnerna står för 

marknadsundersökning. Varje idé har en tillhörande kommentar som styrker projektgruppens beslut. 

Alla idéer som har gått vidare från första urvalet har färgats gröna för att underlätta.  
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Andra urvalet 
Efter första urvalet följde ett andra urval där projektgruppen gallrade mellan idéerna ännu en gång. 

Detta gjordes för att fokusera på de funktioner som fått bäst respons och som följer projektets syfte 

på bästa sätt. Applikationerna ska bara innehålla de mest nödvändiga funktionera till en början. Om 

det finns för många val för användaren skapar de förvirring och tillslut kommer de inte att använda 

applikationen. Arbetssättet för detta urval är det samma som i första urvalet, se ovan. De funktioner 

som färgats blå och är överstrukna kommer projektgruppen att utveckla om tid finns. En kolumn som 

visar i vilken applikation funktionen ska finnas har lagts till. 
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Bilaga 29 Val av framsida              (Bilaga 29 består av 2 sidor) 
Projektgruppen har designat fem olika framsidor till brukarapplikationen, dessa kan ses nedan. För 

att välja rätt design tillämpades teorin om gränssnittsdesign, rubrik 4.7. Projektgruppen gjorde en 

utvärderingsmatris för att göra ett första urval. Därefter genomfördes ett användartest med de 

seniorer som projektgruppen träffade på serviceboendet under marknadsundersökning 3, bilaga 24. 

Under mötet med Halmstad Kommun och Phoniro presenterades samtliga framsidor.  

 

 

 

I urvalsmatrisen utgick projektgruppen från den teori och referensram som tagits fram för 

produktutvecklingen, rubrik 4. Framsidorna betygsattes för olika kriterier för att projektgruppen sedan 

skulle kunna sammanställa resultatet och välja de framsidor med högst poäng.   

Framsida 1 Framsida 2 Framsida 3 

Framsida 4 Framsida 5 
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De framsidor som projektgruppen valde att gå vidare med var framsida 4 och 5. De övriga följde inte 

teorin i lika hög utsträckning. På mötet, 1 april, studerade damerna de två utvalda framsidorna utan 

någon påverkan från projektgruppen. Samtliga deltagare, 11 personer, i testet fick studera framsidorna 

och välja den som tilltalade dem mest. Deltagarna fick inte diskutera med varandra till en början då 

projektgruppen inte ville att de skulle påverka varandra, besked om vilken de tyckte var bäst lämnades 

på en papperslapp. Oberoende av varandra valde alla deltagare framsida 5. Det innebar att 

projektgruppen valde att gå vidare med denna framsida.   

Den valda framsidan blev också grunden till anhörig- och vårdarapplikationen. Detta för att skapa ett 

gemensamt utseende som förknippas med Seniorporten. Kontinuiteten är också viktig för att anhöriga 

och personal ska kunna hjälpa brukaren om denne har några enkla frågor angående tekniken.  
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Bilaga 30 FMEA                            (Bilaga 30 består av 4 sidor)  
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Bilaga 31 Statistik antal besök               (Bilaga 31 består av 1 sida) 
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Bilaga 32 Utvärdering av funktionernas design                  (Bilaga 32 består av 3 sidor) 
Projektgruppen hade flera förslag på design av de olika funktionerna. Nedan följer presentation och 

utvärderingar av dessa. Den design som fått högst poäng i respektive urvalsmatris är den som 

projektgruppen valt att gå vidare med.  

Kommande besök  
 

 

Besökshistorik 
  

 

 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 1 Bild 3 Bild 2 
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Kalender 
 

 
Inköpslista 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 1 Bild 2 
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Medicinlista 
 

 

 

Vårdplan och allmänguide 
För dessa funktioner har varje kommun sin egen struktur, design och information. Därför beslutade 

projektgruppen att inte designa dessa själva utan använda det redan existerande materialet. I 

funktionerna kommer användaren istället länkas vidare till rätt hemsida.  

Kontakter, bilder, meddelande, videosamtal, färdtjänst och recept  
För dessa funktioner ansåg projektgruppen designen stämma väl överens med gränssnittsdesign och 

krav på tydlighet redan vid första utkastet. Projektgruppen har valt att utföra benchmarking för dessa 

funktioner då det redan finns väl genomarbetade och allmänt kända koncept. Därtill länkas användaren 

vidare till externa hemsidor vid användandet av funktionerna ”färdtjänst” och ”recept”.  

  

Bild 1 Bild 2 Bild 3 
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Bilaga 33 Programmering                (Bilaga 33 består av 1 sida) 
Projektgruppen samarbetade med två dataingenjörer, Marcus Kärrman och Johan Bröhne, studerande 

vid Högskolan i Halmstad. De program som har använts och kommer att användas vid programmering 

av applikationerna är bland annat Xamarin, C# och IceLink.  

Xamarin är ett mjukvaruföretag beläget i San Fransisco, Kalifornien. Företaget startade 2011 och 

erbjuder idag flera olika tjänster för att bygga applikationer. I maj 2015 hade Xamarin över en miljon 

utvecklare i mer än 120 länder runt om i världen. Genom att använda C# som delad kodbas, kan 

utvecklare använda Xamarins verktyg för att skriva applikationer för såväl Android, iOS och 

Windows. Applikationerna får rena användargränssnitt och delad kod över flera plattformar, resultatet 

blir att applikationerna blir individuella Android- eller iOS-applikationer. Detta möjliggör att det går 

att bygga en applikation som fungerar i samtliga operativsystem. C# är en del av Microsoft Visual 

Studios men kan används ihop med Xamarin Studio för att åstadkomma portobalekod-applikationer. 

Integreringen tillsammans med Visual Studio är endast möjlig genom att använda Xamarin. Microsoft 

Visual Studio är en avancerad programutvecklingsmiljö från Microsoft. Med Visual Studio kan PC-

baserade applikationer utvecklas för både Microsoft Windows och Internetanpassade distribuerade 

applikationer.155 Genom att använda Xamarin Test Cloud kan applikationerna testas innan de släpps 

på marknaden, produkten använder sig av så kallade UI-tester för att stimulera verkliga 

användarinteraktioner.156 

För att möjliggöra videosamtalsfunktionen används IceLink från Frozen Mountain, som är ett 

Kanadensiskt mjukvaruföretag som arbetar med kommunikation över internet. IceLink är ett 

mjukvaruprogram som tillåter WebRTC för Internet Explorer, iOS, Android, Windows och Xamarin 

applikationer. Med WebRTC menas att ljud, video och data kan skickas mellan olika webbläsare utan 

att använda plugin-program, alltså tilläggsprogram. Videosamtalen sker genom peer-to-peer vilket 

betyder att samtliga användare som har applikationen kan ringa och ta emot samtal. Detta kommer 

dock att begränsas för Seniorporetn, då det inte är tänkt att brukarna ska kunna ringa videosamtal till 

vårdpersonalen. Till en början kommer IceLinks demoversion att användas i prototypen, detta innebär 

bland annat att endast begränsade videosamtal kan föras. Dessutom kommer applikationerna kopplas 

till en demoserver, som IceLink tillhandahåller, då Seniorporten i nuläget inte kan kopplas samman 

med Phoniro Care. I prototypen kommer videosamtalen alltså att vara hårdkodade versioner med 

inprogrammerade mottagare, detta då det inte finns någon server att hämta IP-adresser från. När 

samtalen ska ske i verkligheten kommer dataingenjörerna arbeta mycket för att uppfylla de 

säkerhetskrav som finns i branschen. Det är viktigt att inte vem som helst kan ringa till brukare eller 

andra användare av applikationerna samt att information om användarna inte får läcka ut.157 

  

                                                 
155 (Visual Studios C#, 2016) 

156 (Xamarin, 2016) 

157 (IceLink, 2016) 
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Bilaga 34 Medicinteknisk produkt              (Bilaga 34 består av 1 sida) 
Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, säkerställer att de medicintekniska produkter som 

finns på marknaden är säkra och lämpliga för sitt ändamål. I 2§ anges följande: ”Med en 

medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat 

eller i kombination med annat, för att hos människor 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller 

lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning, 3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 4. 

kontrollera befruktning. Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av 

farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt 

enligt denna lag”.  

3§ säger att även tillbehör till medicintekniska produkter faller under lagen. Med tillbehör avses något 

som tillverkaren ämnat användas tillsammans med den medicintekniska produkten eller ett tillbehör 

som krävs för att den medicintekniska produkten ska fungera som planerat. Tillverkarens syfte med 

produkten är det som avgör om den ska klassas som en medicinteknisk produkt. Hur användaren väljer 

att bruka produkten påverkar alltså inte klassificeringen.  

Det finns en mängd olika krav, behandlas i 5-7§§§ i lagen, som bland annat behandlar personlig 

säkerhet samt hur produkten ska levereras och installeras. Som ett tecken på att produkten 

överensstämmer med kraven ska den vara CE-märkt. En produkt som bedömts och CE-märkts i ett 

land har tillträde till hela EES-marknaden. En produkt som är CE-märkt garanterar att konstruktionen 

och dokumentationen uppfyller regelverkets krav på säkerhet inom produktens användningsområde. 

Dessutom ska produkten uppfylla de andra krav som ställt. Därtill ska tillverkaren ha utfört 

systematisk riskhantering, återkoppling och uppföljning samt dragit nytta av tidigare lärdomar. Vägen 

till CE-märkning kan variera beroende på vad produkten kvalificerar sig till och dess klassificering. 

Med kvalificering menas om produkten är medicinteknisk eller inte samt vilken kategori den i så fall 

tillhör. Klassificering innebär att bestämma vilken riskklass produkten har. För produkter som har 

högre riskprofil måste ett allmänt organ, alltså en oberoende organisation med kompetens att bistå och 

övervaka märkningen, anlitas. Om produkten klassas i den lägsta riskklassen, Klass 1, kan tillverkaren 

själv CE-märka produkten. Om produkten ingår i Klass 1 innebär det att företaget ska anmäla sig och 

produkten hos läkemedelsverket samt betala en avgift. Tillverkaren måste utföra en försäkran om 

överensstämmelse, vilken intygar att produkten uppfyller kraven för CE-märkning.158 

Enligt läkemedelsverket ska vissa applikationer CE-märkas. Det har skett en stor ökning i antal 

hälsoapplikationer som finns tillgängliga för nedladdning. Applikationer ska CE-märkas om de anses 

ha medicinskt syfte enligt definitionen av en medicinteknisk produkt. Applikationer som ska CE-

märkas är exempelvis sådana som används för överföring av data från kroppen, till exempel 

blodtrycks- och EKG-mätningar. En applikation vars syfte är att lagra underlag för en diagnos som i 

sin tur ska påverka hälsan har den att medicintekniskt syfte och sa därmed EC-märkas. 

Mobilapplikationer med medicinskt ändamål kan också vara sådana som hjälper till vid 

läkemedelsbehandling genom att uppmuntra patienten att följa ordinationer, kommunicerar samt 

genererar meddelanden om detta. Den tekniska produkt, exempelvis mobiltelefon, som applikationen 

körs på, är däremot inte en medicinteknisk produkt, såvida den inte byggts om för ett medicinskt 

ändamål.159 

                                                 
158 (Läkemedelsverket, Vägen till CE-märket, 2016) 

159 (Läkemedelsverket, Medicinska informationssystem, 2016) 
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Bilaga 35 Resultat Brukarapplikationen                       (Bilaga 35 består av 5 

sidor) 

Nedan presenteras projektgruppens slutgiltiga prototyp för brukarapplikationen. Den först bilden 

visar ett flödesschema. Därefter följer en ingående förklaring för varje funktion samt större och 

tydligare bilder för flödet.  

Vid användning av knapparna ”Tillbaka” och ”Avbryt” skickas användaren tillbaka till föregående 

sida. Projektgruppen har valt denna metod för användaren alltid ska ha en tydlig bild över var i 

applikationen de befinner sig. Informationen i samtliga funktioner följer det som framkom under 
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projektgruppens marknadsundersökningar, se bilaga 17 och 23-26. Prototypen går att öppna i en 

surfplatta, där användaren kan prova att klicka sig runt mellan de olika sidorna.  

Framsida 1 och 2  
För brukarapplikationen har projektgruppen valt att inte skapa någon 

inloggningssida. I de flesta fall kommer brukarapplikationen vara den enda 

funktionen som går att använda på surfplattan, därför behövs ingen 

inloggning. För vissa funktioner är det dock viktigt att det i framtiden krävs 

legitimering då de kan innehålla sekretessbelagd information.  

Överst på varje sida står alltid dagens datum samt aktuellt klockslag. 

Brukaren kommer dessutom att se den nästkommande aktiviteten på ett 

enkelt sätt. Därefter följer ”Dagens meny” där brukaren får information om 

klockslag och vad som kommer serveras.  

För knapparna till funktioner har projektgruppen valt en tydlig och 

associerbar bild för att följa teorin om gränssnittsdesign, rubrik 4.7. Den 

orange markeringen vid meddelande knappen visar att brukaren har ett oläst 

meddelande. Detta är en funktion som finns för att indikera att något nytt har 

inträffat. I detta fall innehåller applikationen samtliga funktioner som 

projektgruppen tagit fram, vilket kräver två framsidor. Applikationen är 

alltså inte individanpassad än. Textstorleken genom hela applikationen är 

också anpassad för att passa de äldre användarna.  

Information om nästkommande aktivitet finns även på framsida 2. På 

framsidorna har projektgruppen sorterat knapparna utifrån användarfrekvens 

samt försökt para samman de som liknar varandra.  

Användaren navigerar mellan de olika sidorna genom att klicka på de blå 

pilarna.  

Besök  

På den första sidan i funktionen ”besök” kan användaren välja att se kommande besök eller 

besökshistorik. Vid val av kommande besök ses de besök som inträffar under den aktuella dagen. 

Besök som redan skett skrivs i ljusgrått medan nästkommande besök har större textstorlek. Det är 

viktigt att poängtera att planeringen endast är preliminär och därför kan komma att ändras. Planeringen 

hämtas från kommunens schemasystem som ska skicka uppdateringar i samband med att något ändras.  

Om användaren istället väljer att se besökshistorik kommer det senaste besöket alltid att synas i en 

övre ruta. Övrig historik hämtas genom att tryck på det datum som önskas i kalendern. För varje besök 

kommer brukaren kunna se när besöket ägt rum, vad som gjordes samt vem som utförde det. Dessutom 

syns även den kommentar som vårdpersonalen skrivit.  
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Kalender 
I kalendern kan brukaren navigera genom att tryck på olika 

datum som denne vill se inplanerade händelser för. Dessutom 

kan användaren lägga till nya händelser för det valda datumet 

på ett enkelt sätt. Alla de datum med inplanerade aktiviteter är 

markerade med en grön prick. Dagens datum står i grönt medan 

det valda datumet har en grön ram runt sig.  

Den mest populära funktionen för kalendern är möjligheten att 

få påminnelser om inplanerade händelser. I påminnelsen står all 

information som lagts in, användaren kan välja att bli påmind igen eller tryck på ”ok” för att stänga 

ned påminnelsen. Om brukaren har valt att dela sin kalender med anhöriga och vårdpersonal kommer 

de också kunna se alla inregistrerade händelser samt på påminnelser. Det finns även möjlighet för 

personal och anhöriga att göra förändringar, lägga till eller ta bort händelser, om medgivande har 

lämnats.  

Kontakter 
I funktionen ”Kontakter” ser brukaren 

kontaktuppgifter till alla personer som berör 

dennes vård och omsorg. I detta fall ses namn, 

yrke, telefonnummer och e-postadress för 

brukarens kontaktperson och biståndshandläggare 

samt till kommunens hemvårdsförvaltning.  
    

Vid tryck på det gula brevet öppnas 

meddelandefunktionen och användaren kan skicka ett meddelande till den valda personen. Innan 

meddelandet skickas kommer användaren till en kontrollsida där det finns möjlighet att svara ja eller 

nej. Den gröna telefonen låter brukaren starta ett telefonsamtal, dock måste en liknande kontrollsida 

som beskrivits ovan passeras. Efter att meddelandet skickats kommer användaren till funktionen 

”meddelande”. I flödet kommer det skickade meddelandet att synas som en bekräftelse på att de gått 

iväg. 

Meddelanden 
I funktionen meddelande kan brukaren läsa mottagna meddelanden samt skicka nya. 

Vid nya meddelanden kommer flödet se likadant ut som för meddelanden i funktionen 

”Kontakter”, som, beskrivits ovan. Symbolen i orange visar att brukaren har ett oläst 

meddelande. På framsidan i funktionen finns en förklarande text för att förtydliga att 

brukaren ska trycka på den meddelanderuta som han eller hon önskar mer information 

om.    

 
Vårdplan 

Om brukaren är intresserad av att läsa vilken vård 

det beslutats att denne har rätt till används 

funktionen ”Vårdplan”. Brukaren kan lätt navigera 

genom att bläddra mellan de olika sidorna i 

dokumentet. Utformningen av informationen 

kommer att se olika ut för varje kommun. 
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Projektgruppen anser att varje kommuns befintliga design ska användas för att underlätta för 

användarna av applikationerna 

Bilder 

I nulägesanalysen framkom information om den största anledningen till att äldre vill använda teknik 

är möjligheten att dela bilder med anhöriga. I funktionen kan användaren se ett flöde för de bilder som 

dennes anhöriga har laddat upp. Till bilderna finns det möjlighet att skriva en kommentar. Brukaren 

kan själv ladda upp bilder på ett väldigt enkelt sätt. Användaren kan välja att ta ett nytt foto med 

kameran eller välja existerande bilder från galleriet. För att undvika problem måste användaren 

passera en kontroll sida innan bilden laddas upp.  

Videosamtal 

Brukaren kan föra videosamtal med anhöriga 

och vårdpersonal. Dock kan brukaren endast 

ringa till sina anhöriga. Videosamtal med 

vårdpersonal startar genom att svara på 

inkommit samtal. För att starta ett samtal 

används den gröna symbolen med kamera och 

telefon. Innan samtalet startar måste användaren 

passera en kontrollsida. Under samtalet är det lätt 

för användaren att höja och sänka volymen. Information om samtalstid syns samt knappen för att 

avsluta samtal är lättåtkomlig. Den grå bilden symboliserar en bild på brukaren, genom att se sig själv 

vet användaren hur kameran ska vinklas.  

Färdtjänst 

Användaren kan välja att boka färdtjänst antingen online eller via telefon. Vid 

onlinebokning skickas brukaren vidare till respektive kommuns bokningssida. Samtal 

för färdtjänstbokning eller Resam startas genom att användaren trycker på den gröna 

telefonen. Efter att resan bokats och användaren tryck på 

”Tillbaka”, finns det möjlighet att 

registrera resan i kalendern. Detta görs 

enkelt genom att markera det datum som 

resan är bokat för att sedan välja tid för 

hämtning och eventuell påminnelse. Det 

går även att skriva en kommentar om den 

nya händelsen. Innan resan registreras i kalender måste användaren 

passera en kontrollsida. Därefter finns det möjlighet att registrera ännu en resa eller 

väljer användaren knappen ”Klar” för att återgå till Framsida 1. Genom att resan 

registreras i kalendern finns den tillgänglig för personal och anhöriga, om brukaren gett 

medgivande till det. 

  



 

CXLIII 

 

Inköp 

I funktionen ”Inköp” kan brukare, 

anhöriga och vårdpersonal hjälpas åt att 

skapa handlingslistor samt avboka inköp. 

Funktionen uppdateras ständigt för att alla 

parter hela tiden ska se den senaste 

informationen. Den översta ljusgrå texten 

är ett exempel på hur nya varor ska läggas 

in. För att ta bort varor från inköpslistan används den röda symbolen med ett minustecken, innan varan 

försvinner måste användaren svara ”Ja” eller ”Nej” på en kontrollsida. I de fall då vårdpersonalen inte 

behöver handla åt brukaren är det enkelt att ”Avboka nästa inhandling”, återigen måste en kontrollsida 

passeras. Om handling avbokas uppdateras datum för nästa inhandling.  

Allmänguide 

I allmänguiden kan brukaren läsa om hur Äldreomsorgen fungerar i hans eller hennes 

kommun. Användaren skickas vidare till respektive kommuns informationssida där 

denne kan fördjupa sin kunskap inom önskat område.  

Projektgruppen anser att det är mindre riskfyllt att låta kommunerna ansvara för 

informationen i Allmänguiden.   

 

Recept  
Om brukaren är intresserad av att se sina recept på Apoteket eller beställa hem medicin 

används funktionen ”Recept”. Funktionen skickar användaren vidare till apotekets 

hemsida där användaren måste logga in med sitt BankID. Därefter får brukaren följa 

instruktionerna på hemsidan. För att gå tillbaka till applikationen används surfplattans 

tillbaka-knapp. I den produkten som ska lanseras är det viktigt att hemsidan öppnas 

inne i applikationen och inte som en extern sida.  

 

Brukarens mediciner  

I funktionen ”Brukarens mediciner” kan användaren se en lista över de mediciner som 

intas. Informationen ges i tabellformat för att det ska vara enkelt att se hur mycket som 

ska tas samt vilka dagar och klockslag detta ska göras. Under listan syns det datum då 

den senast uppdaterades, på så sätt blir risken för missförstånd mindre.  
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Bilaga 36 Resultat Anhörigapplikationen                       (Bilaga 36 består av 5 sidor) 
I denna bilaga presenteras projektgruppens slutgiltiga prototyp för anhörigapplikationen. Den första 

bilden visar ett flödesschema. Därefter följer en ingående förklaring för varje funktion samt större 

och tydligare bilder för flödet.  

Vid användning av knapparna ”Tillbaka” och ”Avbryt” leds användaren till föregående sida. Metoden 

är vald för att användaren ska få en känsla för var i applikationen de befinner sig. Informationen i 

samtliga funktioner följer det som framkom under projektgruppens marknadsundersökningar, se 

bilaga 17 och 23-26. Prototypen är öppnings- och klickbar i en smartphone. Dataingenjören, Marcus 

Kärrman, har programmerat en mer avancerad prototyp, där det är möjligt att skriva meddelande och 

navigera i kalendern. Projektgruppen har valt att inte visa bilder på denna prototyp, då den är identisk 

med projektgruppens. 
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Inloggning 
För att förhindra att obehöriga personer tar del av informationen i applikationen 

behöver användaren logga in med sina uppgifter varje gång applikationen startas. 

Automatisk utloggning kommer ske om applikationen inte använts på 20 minuter.  

På denna sida kommer användaren även kunna ansöka om tillgång till Seniorporten 

eller få hjälp om lösenordet glömts bort.  

 

 

 
Grundsida 

Om den anhöriga har flera brukare kopplats till sitt konto, kommer denna sida att 

visas. Här får användaren välja vilken brukares sida de vill se.  

Har den anhöriga inte mer än en brukare kopplad till sitt konto kommer denna sida 

inte att synas. Användaren kommer då direkt till Framsida 1.  

 

 

 

 

Framsida 1 och 2 
På den första framsidan kommer de anhöriga att se hur många 

besök brukaren har fått respektive har kvar att få under dagen. 

Detta är den information som flest närstående önskade.  

Övriga ikoner kommer alltid att synas men de kan bara öppnas 

om brukaren har gett tillstånd till detta. Om medgivande inte 

finns kommer en text att visas som förklarar att funktionen inte 

kan öppnas.   

Bakgrundsbilden går att ändra genom att ladda upp en egen bild 

från enhetens galleri.  

 
 
 

Besök 
 
Funktionen ”Besök” är utformad precis 

som i brukarapplikationen. För vidare 

förklaring se bilaga 35.  
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Kalender 
Funktionen ”Kalender” är utformad precis som i brukarapplikationen och 

vårdarapplikationen. Det är alltså brukarens kalender om syns. Händelser kan ses, 

läggas till och förändras om brukaren gett medgivande till det. För vidare förklaring 

se bilaga 35 och 37. I dataingenjörens version av prototypen går det att navigera i 

funktionen. 

 

 

 

Kontakter 
Funktionen ”Kontakter” är utformad precis som i brukarapplikationen 

och vårdarapplikationen. För vidare förklaring, se bilaga 35 och 37. 

I funktionen har gruppen lagt in samma kontakter som brukaren ser.  

 
 
 
 
 

 

Vårdplan 
Funktionen ”Vårdplan” är 

utformad precis som i 

brukarapplikationen och 

vårdarapplikationen. För 

vidare förklaring, se 

bilaga 35 och 37. 

 

 

Bilder 
Funktionen ”Bilder” är utformad precis som i 

brukarapplikationen. För vidare förklaring, se bilaga 35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CXLVII 

 

Videosamtal 
Anhöriga kan ringa och ta emot videosamtal från brukare. 

Detta är ett sätt att lättare hålla kontakten när tid inte finns 

eller om parterna bor långt ifrån varandra. I övrigt är 

funktionen utformad precis som i brukarapplikationen. För 

vidare förklaring, se bilaga 35.  

 

 
 
 

Meddelanden 
Funktionen ”Meddelanden” är utformad precis som i 

brukarapplikationen. För vidare förklaring, se bilaga 35. 

Dock kan anhöriga skicka meddelanden till flera samtidigt 

genom att välja förprogrammerade grupper. I 

dataingenjörens version av prototypen går det att skriva i 

funktionen. 

 
 
 

Färdtjänst 
 
Funktionen ”Färdtjänst” är 

utformad precis som i 

brukarapplikationen och 

vårdarapplikationen. För 

vidare förklaring, se bilaga 35 

och 37. 
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Inköp 
Funktionen ”Inköp” är utformad precis som i 

brukarapplikationen och vårdarapplikationen. 

Det är alltså brukarens inköpslista som visas. 

Redigering kan ske om brukaren gett 

medgivande. För vidare förklaring, se bilaga 

35 och 37. 

 
 

 
Allmänguide 

Funktionen ”Allmänguide” är utformad precis som i brukarapplikationen. För vidare 

förklaring, se bilaga 35. 

 
 
 
 
 
 

Recept 
Funktionen ”Recept” är utformad precis som i brukarapplikationen. För vidare 

förklaring, se bilaga 35. 

 
 
 
 
 
 

Mediciner 
Funktionen ”Brukarens mediciner” är utformad precis som i brukarapplikationen. För 

vidare förklaring se bilaga 35. 
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Bilaga 37 Resultat Vårdarapplikationen                       (Bilaga 37 består av 5 sidor) 
Nedan presenteras projektgruppens slutgiltiga prototyp för vårdarapplikationen. Den först bilden 

visar ett flödesschema. Därefter följer en ingående förklaring för varje funktion samt större och 

tydligare bilder för flödet.  

Vid användning av knapparna ”Tillbaka” och ”Avbryt” skickas användaren tillbaka till föregående 

sida. Projektgruppen har valt denna metod för användaren alltid ska ha en tydlig bild över var i 

applikationen de befinner sig. Informationen i samtliga funktioner följer det som framkom under 

projektgruppens marknadsundersökningar, se bilaga 17 och 23-26. Prototypen går att öppna i en 

smartphone och det är möjligt att navigera i den.  
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Inloggning 

Varje gång applikationen öppnas måste vårdpersonalen logga in med sina 

användaruppgifter. Applikationen innehåller känslig och sekretessbelagd 

information vilket kräver legitimering av personalen.  

Om applikationen inte använts på 30 minuter måste personalen logga in igen.  

 
 
 
 
 
 

Grundsida 
 
Efter att användaren loggat in i applikationen visas denna grundsida. På denna sida 

kan vårdpersonal enkelt välja vilken av brukarnas profil som de vill besöka. 

Personalen kommer endast se de brukare som ingår tillhör dennes omsorgsgrupp.  

I detta fall är brukaren Bodil Svensson vald. Namnet kompletteras med en bild för 

att undvika missförstånd. Symbolen i orange indikerar att något nytt har inträffat på 

Bodils profil. Genom att trycka på knappen ”Se profil” kommer vårdpersonalen 

skickas vidare till Bodils sida.   

 

 

Framsida 1 och 2  
På den första framsidan syns alltid den nästkommande händelsen för 

att underlätta för personalen. Brukarna frågar ofta vem som kommer 

nästa gång.  

För knapparna till funktioner har projektgruppen valt en tydlig och 

associerbar bild för att följa teorin om gränssnittsdesign, rubrik 4.7. 

Orange markering vid meddelandeknappen visar att det inkommit 

ett nytt meddelande. Detta är en funktion som kan appliceras på 

andra funktioner såsom, kalender och videosamtal, då den finns för 

att indikera att något nytt har inträffat.  

Projektgruppen har sorterat knapparna i den ordning som de önskats 

samt försökt para samman de som liknar varandra. Användaren navigerar mellan de olika sidorna 

genom att dra fingret över skärmen från ena sidan till den andra. Den sida användaren drar ifrån 

varierar och det avgörs genom vilken sida som önskas ses.  

 
 
 
 
 
 



 

CLI 

 

Besök  
Vårdpersonal kan endast se kommande besök i applikationen, det var 

endast ett fåtal som önskade möjligheten att se besökshistorik. 

Användaren kan lätt navigera genom att använda pilarna. Genom att 

bläddra framåt kommer användaren till kommande besök för nästa dag. I 

övrigt är funktionen utformad på ett liknande sätt som för 

brukarapplikationen, bilaga 35. 

 

 
Kalender 

Om brukaren valt att dela sin kalender med vårdpersonalen kan denna funktion öppnas 

i applikationen. I kalendern kan användaren navigera genom att tryck på olika datum 

som denne vill se inplanerade händelser för. Dessutom går det att lägga till nya 

händelser. Vårdpersonal kan även välja att få påminnelser från kalendern.   

För mer information om utformningen av kalendern se bilaga 35. 

 

 

 

Kontakter 
I funktionen ”Kontakter” ser vårdpersonalen kontaktuppgifter till 

brukarens anhöriga. Vårdpersonalen kan ses namn, relation, 

telefonnummer, e-postadress och adress till respektive person.  

Vid tryck på det gula brevet öppnas meddelandefunktionen och 

användaren kan skicka ett meddelande till den valda personen. Den gröna 

telefonen låter brukaren starta ett telefonsamtal, dock måste en liknande 

kontrollsida som beskrivits ovan passeras. För ytterligare förklaringar se 

bilaga 35. 

Meddelanden 
I funktionen meddelande kan vårdpersonalen på ett enkelt 

sätt kommunicera med brukaren eller dennes anhöriga 

genom att läsa mottagna meddelanden samt skicka nya. 

Det är enkelt att redigera vem meddelandet ska skickas 

till. Det går att skicka enskilda meddelanden och 

meddelande till förprogrammerade grupper såsom 

”Samtliga anhöriga”. Innan nya meddelanden kan skickas 

iväg måste användaren svara på en kontrollfråga. 

Symbolen i orange visar att det finns ett oläst meddelande.  
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Vårdplan 
Vårdplanen är utformad på samma sätt 

som för brukarapplikationen. För att se 

en förklaring läs bilaga 35.   

 

 

 

 
 

Bilder 

I funktionen ”Bilder” kan vårdpersonal på ett enkelt sätt ladda 

upp nya bilder, på så sätt får anhöriga en större inblick i 

brukarens liv. Bilder laddas upp genom att välja att ta ett nytt 

foto med kameran samt skriva en kommentar till bilden. För 

att undvika problem måste användaren passera en kontroll 

sida innan bilden laddas upp. Vårdpersonalen kan inte se 

något bildflöde. 

  

Videosamtal 

Vårdpersonalen kan ringa videosamtal till brukaren genom att 

trycka på den gröna symbolen på första sidan. Innan samtalet 

startar måste användaren passera en kontrollsida. Information 

om samtalstid syns under samtalsbilden. Den grå bilden 

symboliserar en bild på vårdpersonalen, genom att se sig själv 

vet användaren hur kameran ska vinklas.  

 

Färdtjänst 

Funktionen ”Färdtjänst” är utformad på samma 

sätt som för brukarapplikationen. För att se en 

förklaring läs bilaga 35.   
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Inköp 
Funktionen ”Inköp” är utformad på samma 

sätt som för brukarapplikationen. Det är alltså 

brukarens inköpslista som visas. För att se en 

förklaring läs bilaga 35.   

 

 

 

 

Brukarens mediciner  

Funktionen ”Brukarens mediciner” är utformad på samma sätt som för 

brukarapplikationen. För att se en förklaring läs bilaga 35.   

 

 

 

 

Information om brukaren 

För att hålla vårdpersonalen uppdaterad om brukaren har projektgruppen valt att 

utveckla en funktion där det går att skriva en kort text om varje brukare. I texten ska det 

stå en kort beskrivning om vad personen har för familj, fritidsintressen och historia.  

Vårdpersonalen får även information om personnummer, adress och telefonnummer. 

Det går även att från vilket datum brukaren haft hemtjänst.  
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Bilaga 38 Immaterialrätt                           (Bilaga 38 består av 2 sidor) 
Varumärkesskydd 

Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker en specifik vara eller tjänst samt skiljer den från 

andras, vilket skapar en igenkänning hos kunder. Ett varumärke kan bestå av exempelvis ord och/eller 

logotyp. Det är viktigt att skilja på brand och trademark. Brand är det kommersiella varumärket i 

kombination med det juridiska såsom logotyp, föreställningar och känsla medan trademark är det 

juridiska varumärket, alltså det som kan skyddas. Varumärkesskyddet ger innehavaren ensamrätt 

vilket betyder att ingen annan har rätt att använda sig av varumärket för sina varor och tjänster eller i 

sin marknadsföring. Varumärkesskyddet varar i obegränsad tid men kräver att en förnyelseavgift 

betalas vart tionde år. Skyddet kan uppstå genom registrering eller inarbetning. Det krävs oftast 

omfattande och långvarig användning för att ett varumärke ska bedömas som inarbetat. Det är därför 

säkrast att registrera varumärket på alla marknader där det ska användas. Om varumärket ska skyddas 

i Sverige görs en ansökan hos PRV. Varumärket måste kunna återges grafiskt samt får inte vara 

förväxlingsbart med existerande varumärken. Dessutom får inte varumärket innehålla eller bestå av 

något som kan uppfattas som någon annans särpräglade släktnamn, allmänt kända konstnärsnamn, 

likartat namn eller en bild av någon annan. Varumärket får heller inte enbart bestå av en allmänt känd 

varubenämning, såsom hus, eller värdeomdömen, exempelvis lyx. Det räcker heller inte att sätta ihop 

två beskrivande ord exempelvis hemtjänstkommunikation, för att få skydd för sådant måste det finnas 

en speciell logotyp men i sådana fall är det endast logotypens helhet som skyddas, inte ordet.160 

Till vänster visas logotypen för Statens seniorråd i Norge161. Logotypen verkar inte 

vara varumärkesskyddad men kan eventuellt anses vara ett inarbetat namn. Detta 

måste undersökas om Phoniro vill söka varumärkesskydd för sitt Seniorporten. För vidare 

undersökning har projektgruppen sökt i Svensk Varumärkesdatabas. Vid sökningen genomsöktes 

både svenska, EU samt internationella varumärken. Sökning på ”Seniorporten” gav inga resultat. Vid 

sökning på ”porten” hittades inget liknande namn eller märke. Vid sökordet ”senior” fann 

projektgruppen den gällande registreringen ”Seniorportalen”, registreringsnummer 527060. 

Varumärket är ett svenskt ordmärke som registrerades 2015-05-18. Varumärket innehas av företaget 

Mediapoolen och avser en datorprogramvara med möjlighet till streaming av ljud och bild samt 

publicering av material. Detta kan medföra hinder för en registrering av Seniorporten om inte märket 

särskiljs avsevärt, men detta bör undersökas närmare ifall Phoniro har intresse av att inneha 

varumärkesskydd samt för att undvika intrång.  

Upphovsrätt 
I Sverige går det inte att patentera mjukvara, datorprogram faller under upphovsrättslagen och avser 

programkoden samt programinstruktionerna som finns lagrade där162. Skyddet går inte att ansöka om 

utan uppstår automatiskt när verket kommer till samt gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Den 

som har upphovsrätt till ett datorprogram kan förbjuda andra att framställa exemplar av det eller göra 

det tillgängligt för allmänheten. Verket kan överlåtas men det innebär inte att upphovsrätten överlåts. 

För att få Upphovsrätt ska verket vara originellt och ha verkshöjd. Originalitet innebär att designen 

ska var så unik att det är så gott som uteslutet att två personer oberoende av varandra skulle ha 

                                                 
160 (PRV, PRV, 2016) 

161 (seniorråd, 2016) 

162 (Uppfinnareföreningen, 2016) 
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framställt samma föremål. Det ställs ganska låga krav på originalitet och ett verk som anses vara 

originellt har även verkshöjd.163 Upphovsrätt fås på datorprogrammet bakom Seniorporten.  

Mönsterskydd 

Skydd kan erhållas för en produkts eller en produktdels utseende och söks i femårsperioder, i maximalt 

25 år. Det är bara designen som skyddas, inte dess funktion. För att få designskydd krävs att designen 

är en nyhet och har särprägel. Dessutom ska produkten utgöra en formgivning och inte strida mot 

allmän ordning eller moral. Nyhet innebär att den inte är offentliggjord innan ansökan. Särprägel 

betyder att produktens utseende ska skilja sig väsentligt från tidigare kända. En godkänd registrering 

i PRV är inte ett bevis på att det är en giltig registrering. Anledningen till detta är att år 2002 ändrades 

mönsterskyddslagen vilket innebar att patentbyråns granskning numera bara omfattar formella hinder, 

om designen strider mot goda seder eller allmän ordning samt om den innehåller officiella 

beteckningar. De gör alltså ingen granskning av nyhet och särprägel. Detta innebär att varje person 

har ett eget ansvar att undersöka om designen redan är registrerad.164  

Det går att få mönsterskydd för designen på applikationer. Om Seniorportens applikationer ska falla 

inom ramen för mönsterskydd måste de uppfylla kraven för nyhet samt särprägel, Phoniro bör 

undersöka om det skulle vara lönsamt att mönsterskyddsregistrera applikationerna.  

  

                                                 
163 (PRV, PRV, Patent och registreringsverket, 2016) 

164 (PRV, PRV, 2016) 
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Bilaga 39 Lönsamhet              (Bilaga 39 består av 4 sidor) 

39 a) Företaget 
Kostnader: Implementering av applikationerna skulle kräva ytterligare 5-10 pilottester, enligt 

Fröberg. I beräkningarna har projektgruppen valt den högre siffran, alltså 10 stycken. Pilottesterna 

behövs för att skaffa erfarenheter och referenser för att sälja en paketerad tjänst. Phoniro uppskattar 

att de kommer lägga 100 ofakturerbara timmar per pilot. Därtill tillkommer kostnader för tid- och 

affärspaketering samt marknadsmaterial och så vidare, för sammanlagt cirka 100 timmar. Varje timme 

innebär 500 kronor i internkostnad plus självkostnad när produkten ska ut på marknaden. De 

kostnaderna, tillsammans 550 000 kronor, belastar år 1 vid lönsamhetsberäkningen. Kommande år 

räknar projektgruppen med att viss implementerings- och utvecklingskostnad tillkommer, dock 

betydligt lägre. 

Utvecklingskostnader för applikationerna uppskattar Fröberg vara följande: 2-3 månaders arbete för 

ett team på 2 applikations-utvecklare, 2 backendutvecklare, 1 testare och e1 interaktionsdesigner. 

Detta ger ungefär 26000 timmar, med ett internpris på 500 kronor betyder detta 1,3 miljoner kronor. 

Om Phoniro skulle väja att outsourca arbetet kostar detta drygt 2 miljoner kronor.  

När brukarapplikationen erbjuds marknaden kommer Phoniro tillhandahålla totallösningen, vilket 

innebär att surfplatta, router samt dataabonnemang medföljer applikationen. Detta innebär att 

kostnaderna för de extraprodukterna tillkommer Phoniro. Därtill outsourcas installeringen av router 

och bredband till extern leverantör, exempelvis Telia. Detta innebär kostnader för tidsåtgång för 

installation på 15-30 minuter, plus restid beräknas detta bli totalt 45 minuter. Med ett timpris på 600 

kronor innebär detta 450 kronor er utrustning, 338 kronor exklusive moms. Beräkningarna är 

ungefärliga och uppskattade av Fröberg 2016-04-27. Vårdpersonalens surfplatta eller smartphone 

däremot tillhandahålls av kommunerna och innebär således ingen extra kostnad för Phoniro. De 

anhöriga står också själva för kostanden sin hårdvara.  

Projektgruppen har utfört beräkningarna med hänsyn till priserna enligt Telias hemsida, 2016-04-15. 

Surfplattan Apple Ipad Air 2 4G 16GB har använts i beräkningarna, då denna uppfyller de krav som 

ställs på bildkvalitet och prestanda. Kontantpriset är 5995 kronor styck, exklusive moms blir detta 

4496 kronor. För ett 20 GB bredband, i en hastighet upp till 100 Mbit per sekund är Telias pris 199 

kronor per månad, 149 kronor exklusive moms. Med samma hastighet för 6 GB är priset 99 kronor 

per månad. Projektgruppen väljer dock att göra beräkningarna för 20 GB, detta för att vara säker på 

att surfpotten inte överskrids. Vad gäller router så finns det ett stort utbud, de kostar allt ifrån någon 

hundralapp till flera tusen. För att få en stabil uppkoppling med bra kvalitet bör en router i prisklass 

1000-1500 kronor användas. I beräkningsexemplet använder projektgruppen en router med priset 

1500 kronor, 1125 kronor exklusive moms. De kostnader som nu nämnts bör kunna minska då 

företaget köper in stora volymer. Enligt Fröberg bör priset kunna bli 10-20 % lägre än listpriset. 

Projektgruppen väljer att använda en rabatt på 10 % vid beräkningarna. Projektgruppen belastar 

implementeringsåret, år 1, med alla tidigare kostnader för utveckling och tester.  

Intäkter: 130 kommuner i Sverige, använder Phoniro Care idag. Lågt räknat uppskattar Fröberg att 

ungefär hälften av dem, 65 kommuner, bör vilja använda videosamtalslösningen med 50 brukare per 

kommun. Det är även videosamtalslösningen som ligger till grund för brukar- och 

vårdarapplikationerna. Implementeringen av videosamtalslösningen med integrerade tilläggstjänster 

antas då först och främst ske hos de kommuner som använder denna. De första kunderna som provar 

det nya konceptet kan ges ett rabatterat pris om 20 %, under tre månader. Integreringen sker först hos 

ett litet antal kommuner och utökas succesivt. Tjänster likt denna är mogen på marknaden efter 6-12 

månader. Därför antar projektgruppen att antalet kunder snabbt kommer att öka under det första året. 
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Därefter kommer tillväxttakten av nya kunder att avta, dock kommer det fortsätta öka. Då inte alla 

brukare är i stånd att nyttja brukarapplikationen, gör projektgruppen en förenkling och antar att 60 % 

av nedan antal brukare kommer att vara närmare det rätta värdet användare. Antalet anhöriga kvarstår, 

kommunikationen mellan anhörigapplikationen och vårdarapplikationen fungerar utmärkt även om 

inte brukarapplikationen används. Dock räknar projektgruppen inte med att alla anhöriga kommer 

vilja ansluta sig till Seniorporten. Nedan premisser ligger till grund för beräkningarna.  

 Tre kommuner (150 brukare) provar brukar- och vårdarapplikationerna i månad 1-3 med en 

rabatt på 20 % 

 Månad 1 ansluter 10 anhöriga 

 Under månad 2-3 används anhörigapplikationen av 75 individer  

 Månad 4-6: De tre kommunerna börjar betala fullpris och ytterligare 10 kommuner ansluter 

sig (totalt 650 brukare) 

 Antal som använder anhörigapplikationen månad 4-6: 300 

 Månad 7-8: Ytterligare 15 kommuner ansluter sig (totalt 1400 brukare) 

 Antal som använder anhörigapplikationen månad 7-8: 600 

 Månad 9-11: Ytterligare 20 kommuner ansluter sig (totalt 2400 brukare) 

 Antal som använder anhörigapplikationen månad 9-11: 1100 

 Månad 12: 60 kommuner använder konceptet Seniorporten (totalt 3000 brukare) 

 Antal som använder anhörigapplikationen månad 12: 1400 

 År två: Ytterligare 18 kommuner ansluter sig (totalt 4000 brukare) 

 Antal som använder anhörigapplikationen år två: 1900 

 År tre: Ytterligare 15 kommuner ansluter sig (totalt 4750 brukare) 

 Antal som använder anhörigapplikationen år tre: 2200 

Som nämnt räknar projektgruppen med att endast 60 % av brukarna använder applikationen, vilket 

ger följande uträkning. Priset för brukar- och vårdpersonalapplikationerna måste gå i linje med den 

redan existerande lösningen ”Nattillsyn” som säljs för 1000-2000 kronor per månad och brukare, i 

priset ingår även kamera, router och dataabonnemang. Då Seniorporten erbjuder en helhetslösning, 

där lösningen ”Nattillsyn” i framtiden kommer att vara en del av det totala konceptet anser 

projektgruppen det vara lämpligt att sälja applikationerna för 2000 kronor per månad och brukare. 

Med tiden som konceptet utökas kan även priset höjas. Priset för anhörigapplikationen sätts till 20 

kronor per månad. Detta anser projektgruppen vara en liten summa i förhållande till vad som erbjuds 

genom applikationen. När de anhöriga har upptäckt värdet med att använda applikationen och denna 

har blivit en del av vardagen, kan Phoniro gradvis höja priset.  
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39 b) Samhället 
För att visa vilka positiva effekter som samhället kan få efter implementering av applikationerna, görs 

nedan beräkningar.   

På första plats över Sveriges vanligaste yrken kommer Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård 

och äldreboenden, med 136 000 personer år 2014.165 Med ett betydande förtöjt ohälsotal bland 

kategorin medför det stora kostnader för samhället och arbetsgivare. Som nämnts under rubrik 5.1.1.3 

är ohälsotalet bland kvinnor i denna bransch 17,2 arbetsdagar per år, jämfört med snittet på 12,9. 

Respektive siffra för männen är 8,3 arbetsdagar per år, med ett snitt på 6,5 dagar. Detta innebär att 

kvinnor i branschen är sjukskrivna 4,3 dagar mer än genomsnittet, motsvarande siffra för män är 1,8. 

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport 2014166, var 92 % av de arbetande inom hemtjänst kvinnor, i brist 

på motsvarande siffror för hemsjukvård och äldreboenden drar projektgruppen slutsatsen att liknande 

tal gäller även där. Detta innebär att 125 120 av de 136 000 personer arbetande som undersköterskor 

var kvinnor, övriga 10 880 män. Detta ger att 538 016 sjukskrivningsdagar för kvinnor och 19 584 för 

män per år. Detta ger totalt 557 600 dagar som är ett resultat av de förhöjda sjukskrivningsdagarna. 

Enligt lönestatistik från SCB tjänade en kvinnlig undersköterska 25 200 kronor per månad år 2014, 

motsvarande siffra för män var 25 600167.  

                                                 
165 (SCB, 2016) 

166 (Arbetsmiljöverket, 2016) 

167 (Lundgren, 2015) 
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En kortsjukskrivning kostar arbetsgivaren ungefär 10 % av den anställdas månadslön per dag168. Med 

hjälp av tidigare gjorda beräkningar innebär detta 2 520 kronor för kvinnorna och 2 560 för männen, 

per dag. Med 4,3 dagars förhöjt ohälsotal för kvinnorna ger det 10 584 kronor extra per år och anställd. 

Motsvarande siffra för männen, med det förhöjda ohälsotalet 1,8, ger 4 608 kronor. Sammantaget per 

år, leder de förhöjda ohälsotalen till extra kostnader om hisnande 1 374 405 120 kronor för samtliga 

anställda! Därtill kommer ytterligare kostnader. För kortare sjukskrivningar kan det innebära att 

företaget behöver betala både vikarielön och sjuklön samtidigt, eller att den övriga friska personalen 

får slita ännu mer för att kompensera frånvaron. Vid längre sjukskrivningar kan det dessutom bli fråga 

om att rekrytera och introducera ny personal. Detta kan även innebära kompetensbortfall samt att den 

nya personalen är mindre effektiv innan hon eller han har lärt sig arbetet. 

Slutsatsen av detta är att det finns stora pengar att tjäna på att investera i personalens hälsa. Genom 

Seniorporten kan personalens arbete bli mindre stressigt och i förlängningen leda till färre 

ohälsodagar. Om implementeringen av Seniorporten kan leda till en reducering av ohälsotalen med 

en dag per år och anställd hade detta resulterat i en årlig kostnadsbesparing med 311 624 960 kronor. 

Ovan beräkningar ger en förenklad bild över verkligheten samt förutsätter att samtliga Sveriges 

kommuner nyttjar applikationerna.  

Utöver kostnadsminskning av färre sjukskrivningar kan kommunerna även göra besparing vad gäller 

färre transporter och kortare insatstider eftersom kontakterna via videosamtal tar kortare tid samt 

övrigt arbete kan effektiviseras. I en rapport som gjorts av Acero, med anledning av att Västerås stad 

infört e-hemtjänst, fanns en beräkning över hur stor den årliga nettobesparingen skulle bli år 2020. 

Om nio av tio av de som får hemtjänst skulle använda den e-hemtjänst som Västerås testade, se mer i 

referensen, skulle Sverige sammanlagt kunna spara upp till 53 miljarder kronor mellan 2014 och 

2020.169  

 

  

                                                 
168 (Johrén & Johansson, 2011) 

169 (Forzati & Mattsson, 2015) 
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Bilaga 40 Marknadsmix                                          (Bilaga 40 består av 2 sidor) 
Produkt 
Kärnprodukten för brukar- och vårdarapplikationerna innebär att den effektiviserar, 

kvalitetssäkrar samt leder till kostnadsbesparing för äldrevården. Den faktiska produkten består av 

samverkande applikationer som fungerar på smartphones och surfplattor. Genom applikationerna får 

användarna möjligheten att effektivare kommunicera och informera genom bland annat en 

videosamtalsfunktion. Övriga funktioner, så som möjligheten att föra den gemensam digital 

inköpslista och se lättåtkomliga kontaktuppgifter förbättrar nyttan med kärnprodukten ytterligare. 

Kvaliteten på applikationerna är avgörande för att den ska kunna tillfredsställa användaren. Designen 

på den faktiska produkten är väldigt enkel och lättförståelig då en ska kunna accepteras av både 

tekniskt kunniga och teknikfientliga personer. Den utökade produkten består i att Phoniro 

tillhandahåller all support och utbildningar samt är med under hela uppstarten tills dess att produkten 

implementerats och fungerar idealiskt. Seniorporten klassificeras som en produkt, som kommunerna 

i sin tur använder i sina tjänster. Genom applikationerna kan Phoniro bredda sitt sortiment och erbjuda 

en produkt som kommer att öka kvaliteten i äldrevården avsevärt.  

Kärnprodukten, alltså nytta med anhörigapplikationen, är att minska den oro som de anhöriga 

känner över den hemtjänst som deras närstående får. Den faktiska produkten för anhörigapplikationen 

är väldigt lik den faktiska produkten för brukar- och vårdarapplikationerna. Dess funktioner möjliggör 

kommunikation och information mellan anhörig, brukare och vårdpersonal samt gör de anhöriga mer 

involverad i brukarens vård. Den utökade produkten består av frekventa uppdateringar när behov 

finns. Applikationen köps och installeras via App Store eller Play Butik. Användarmanual finnas inte, 

då den faktiska produkten är utformad så enkelt att detta inte behövs. Applikationen innebär en helt 

ny marknad och produkt för Phoniro. De breddar sitt produktsortiment och erbjuder en produkt som 

ökar kvaliteten och insikten i äldrevården avsevärt.  

Pris 
Priset är den enda delen i marknadsmixen som påverkar Phoniros intäkter. Rätt pris måste sättas som 

motsvara värdet på produkten.  

Priset för brukar- och vårdarapplikationerna blir endast avgörande, vid upphandling, om det finns 

fler än ett företag som uppfyller alla skall-krav och lika många bör-krav samt är lika användarvänliga. 

Prissättningen för applikationerna måste gå i linje med Phoniros redan befintliga funktion ”Nattillsyn” 

som säljs för 1000-2000 kronor per månad och brukare. Projektgruppen anser det lämpligt att sälja 

applikationerna för 2000 kronor per månad och brukare. Detta då de innehåller en helhetslösning där 

funktionen ”Nattillsyn” i framtiden kan adderas. Med tiden som konceptet utökas kan även priset 

höjas. Under rubrik 9.61 och bilaga 39 finns lönsamhetsberäkningar och ytterligare förklaringar till 

prissättningen. 

Vid försäljning av anhörigapplikationen till privatpersoner kan Phoniro använda sig av olika 

prisstrategier. Detta är helt ny produkt i företagets sortiment. De prisstrategier som finns för nya 

produkter är skimming eller penetration. Skimming innebär att ett högt pris sätts på produkten vid 

lansering för att företaget sedan ska kunna sänka detta, ett exempel på produkt som brukar prissättas 

på detta vis är teknisk utrustning såsom Tv-apparater och mobiltelefoner. Skimming tillåter företaget 

att täcka sin kostnader innan konkurrenter kommer in och erbjuder ett lägre pris. Skimming bör 

användas vi produkter som har oelastisk efterfrågan, med detta menas att efterfrågan inte påverkas 

nämnvärt av prisjusteringar. Denna prisstrategi tillämpas bäst på unika produkter inom snabbt 

föränderliga marknader. Penetration är en prissättningsstrategi som innebär att ett relativt lågt pris tas 

ut i början för att nå en stor del av marknaden. Dessutom försvåras möjligheten för konkurrenter att 
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ta sig in på marknaden. När sedan produkten fått ett bra rykte kan priset höjas, dock kan detta ibland 

vara svårt.170 Den strategi som projektgruppen anser är bäst för anhörigapplikationen är penetration. 

Detta grundas på att det finns konkurrenter som är inne på samma spår och för att minska 

konkurrensen behöver Phoniro tidigt ta en stor del av marknaden och skapa goodwill. Dessutom kan 

den positiva ryktesspridningen påverka att kommunerna vill köpa in konceptet Seniorporten.  

Priset för anhörigapplikationen bör sättas till 20 kronor per månad. Detta anser projektgruppen vara 

en liten summa i förhållande till vad som erbjuds genom applikationen. När de anhöriga har upptäckt 

värdet med att använda applikationen och denna har blivit en del av vardagen, kan Phoniro gradvis 

höja priset. Under rubrik 9.6 och bilaga 39 finns lönsamhetsberäkningar och ytterligare förklaringar 

till prissättningen. 

Plats 
Plats syftar till att leverera produkten till kund och tar hänsyn till alla inblandade parter. Brukar- och 

vårdarapplikationerna kommer att göras tillgängliga genom att Phoniro hyr ut licenser per brukare 

och per modul, till kommunerna. De privata aktörerna får kostnadsfri tillgång till applikationerna 

genom kommunen. Anhörigapplikationen däremot kommer göras tillgänglig för köp på App Store 

och Play Butik.  

Promotion 
Det finns en mängd olika sätt att promota sin produkt, det kan ske igenom reklam, personlig 

försäljning, sales promotion, PR och direktmarknadsföring. Brukar- och vårdarapplikationerna 

kommer endast att säljas till kommunerna. Alltså rör det sig om business to business marknadsföring, 

vilket i sin tur ställer krav på personlig försäljning. Phoniro använder sig av sales promotion vid 

lansering av en ny produkt. Annars förekommer inte detta då det inte lämpar sig för offentlig 

upphandling. Däremot satsar de mycket på personlig försäljning för att stärka sina kundrelationer, 

bland annat genom att erbjuda konsultstöd. Phoniro har en säljavdelning som bearbetar kunderna och 

lämnar anbud på upphandlingar, fokus ligger på att sälja mer till befintliga kunder men även till nya. 

Dessutom använder Phoniro direktmarknadsföring, de är aktiva på Facebook och Twitter för att 

informera intresserade kunder om happenings och nya produkter.  För brukar- och 

vårdarapplikationerna anser projektgruppen att den promotion Phoniro har idag är bra. De borde dock 

satsa på att åka runt till befintliga och nya kunder för att presentera Seniorporten.  

PR kan användas för att få bra publicitet i tidningar och andra medier, på så sätt väcks intresse hos 

kunder. PR kan användas för både brukar- och vårdarapplikationerna samt anhörigapplikationen. 

Ett förslag kan vara att Phoniro har ett event och bjuder in viktiga personer från kommuner, privata 

aktörer samt media. Direktmarknadsföring bör tillämpas för att väcka de anhörigas intresse. Idag går 

det att matcha reklam mot vad personer läser och söker om på internet. Phoniro kan då anpassa reklam 

på sociala medier samt andra aktuella hemsidor och på så sätt nå rätt personer. För stort fokus bör 

dock inte läggas på detta, då anhörigapplikationen bara är lämplig om brukarens kommun har 

Seniorporten. Reklam kan också ge genomslag om den används i rätt forum. Annonser i exempelvis 

dagstidningen i de kommuner som använder sig av Seniorporten kan nå rätt kundgrupp och skapa 

större intresse för anhörigapplikationen. Seniorportens anhörigapplikation klassificeras som en ”ej 

uppsökt” produkt. Detta betyder att en aggressiv försäljning behövs då det överlag råder låg kännedom 

om denna. Kommunerna och Phoniro måste informera anhöriga om att den finns. 

  

                                                 
170 (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, Principles of Markering European Edition, 2013) 
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Bilaga 41 Mötesanteckningar           (Bilaga 41 består av 9 sidor) 

Mötesprotokoll 2016-05-20 - Avslutningsmöte 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda, Marcus och Johan 

Noteringar 

 M o U berättade om stipendienomineringen för examensarbetet.  

 Magnus tackade och berömde M o U för deras imponerande arbete 

 Magnus tackade Johan och Marcus som dock ska fortsätta samarbeta med Phoniro.  

 

 

Mötesprotokoll 2016-04-29 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda och Johan 

Noteringar 

 M o U följer planeringen och har byggt färdigt prototyperna för de tre applikationerna.  

o Ska filma redovisningen den 18 maj så att Magnus och Phoniro får ta del av den.  

o Rapporten flyter på bra  

o Marcus är klar i slutet av nästa vecka. Boka in ett möte v 19 för överlämning av 

arbetet.  

Beslutande aktiviteter:  

 MoU ska boka in möte med Marcus i v 19 för överlämning av arbetet. 

 Avslutningsmöte 20 maj kl 15.00  

 

 

Mötesprotokoll 2016-04-05 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda och Johan 

Noteringar 

 Matilda och Ulrika 

o Är på spåret. 

o Har haft en massa intervjuer med anhöriga. Har även träffat personalen som både var 

positiva och negativa. 

o Lämnade över material till Marcus för att bygga anhörigapplikationen. 

o Bygger egna prototyper av brukar- och personalapplikationen i InVision.  

 Johan och Marcus 

o Planeringsmöte med Magnus och Phoniro-utvecklarna i förra veckan. Har tydliga 

aktiviteter inplanerade (se dokumentet Utvecklingsplanering). 

Beslutande aktiviteter:  

 Nästa möte 2016-04-20 kl. 13-14 
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Mötesprotokoll 2016-03-10 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda, Johan och Marcus 

Noteringar 

 MoU berättade om möten med brukare och hur samarbetet med Halmstad Kommun 

fortlöper.  

 Användarmöte i Stockholm. 

Beslutande aktiviteter:  

 MoU skickar anhörigapplikationen till Marcus samt bokar in ett möte för en träff 

 Magnus pratar med Malin om att hon ska kontakta MoU 

 MoJ fixar appen på plattorna innan mötet i Stockholm. Ok att vänta med låsningen 

 Nästa möte 21 mars 13.30 

 

Mötesprotokoll 2016-02-29 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda, Johan och Marcus 

Noteringar 

 Ulrika och Matilda berättade om mötet med Kristian 

 Planer för det gemensamma mötet med kommunen på onsdag diskuterades 

 Diskussion fördes om att killarna ska bygga applikationerna.  

 MoU berättade om att de varit på Alla Hjärtans Hus och att de fått kontakt med olika 

brukare. 

Beslutande aktiviteter:  

 Johan och Marcus ska fortsätta bygga och designa videoapplikationen som kommer vara klar 

om någon vecka.   

 MoU fortsätter prata med brukare och löser de kontakterna på egna hand.   

 

 

Mötesprotokoll 2016-02-15 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda, Johan och Marcus 

Noteringar 

 Mötet med Halmstad Kommun ställdes in och har bokats om till den 3/3. Detta passar MoU 

inte så bra då tiden börjar rinna iväg.  

 Johan och Marcus pratade om den tekniska biten. De måste använda iOS 5 Lolipop, Kit Kat 

fungerar inte. Malin har mejlat bilder till killarna, verkar dock som att dessa inte kan öppnas. 

 Johan och Marcus ska fortsätta bygga på fredag.  

Beslutande aktiviteter:  

 MoU tar kontakt med Kristian på Halmstad Kommun angående att ha tidigare möte.  

 MoU ska kontakta pensionärsförening för att försöka inleda samarbete. PRO är ett bra 

alternativ.  

 Nästa möte 29/2 kl 15.10-16.00 
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Mötesprotokoll 2016-02-05 

Närvarande: Första 30 min Magnus, Ulrika, Matilda sen anslöt Johan och Marcus 

Noteringar 

 Presentation till Halmstad kommun som MoU har gjort gicks igenom  fick ok av Magnus 

 Skisser för anhörig, brukare och vårdpersonal gicks igenom. FICK OK   

 Registrerar besök finns redan fast i ett annat upplägg. Svårigheter att signera medicin. Men 

nu ser vi till framtiden, vad som ska lösas och inte ligger längre fram.  

 Workshops med användaren kommer att ge rätt layout. Interaktionsdesign för 

tilläggstjänster!! Kommunikationsdesign kommer sen.  

 Fokus just nu ligger på att killarna ska ta fram videosamtalsfunktionen enligt given design. 

Brukarapplikation ska vara i portrait inte landscape.  

 Brukarappen ska först utvecklas i Android och sen i iOS 

Beslutande aktiviteter: 

 Magnus och MoU ses kl 13.00 utanför Halmstad kommuns äldreomsorgskontor.  

 MoU kompletterar presentation med skisser. 

 Killarna ska vara klara med videosamtalsdesign till 10/2. Malin ska hjälpa till.  

 Magnus kolar microbesök till den 10 februari.  

 Magnus skickar färgkoder på måndag till Marcus.  

 Magnus skickar layout på vårdapplikationen till MoU 

 

Mötesprotokoll 2016-01-22 

Närvarande: Första 30 min Magnus, Ulrika, Matilda sen anslöt Johan och Marcus 

Noteringar 

 Magnus har talat med Kristian på Halmstad kommun, möte bokas in den 10 feb kl 13.30 

 Magnus och MoU gick igenom handlingsplanen som tjejerna författat, Magnus godkände 

denna och tyckte den var bra.  

 Magnus träffade Apple förra veckan, ska ha ett möte igen om två månader för att visa upp 
Seniorporten.   

 Första utkastet av konceptrapporten är klar, MoU har skickar in till handledare på 
Högskolan i Halmstad för feedback. Rapporten delas i dropbox-mappen när den är klar.  

 iPhone-appen är klar. Killarna ska till Phoniro nästa vecka och är helt klara med prototypen 
om 1-2 veckor. Marcus arbetar med gränssnittet: vill testa att arbeta i xml, då det är bättre 
för grafisktutseende.   

 Det diskuterades om det fanns något att visa upp den 10 feb för Halmstad kommun. Killarna 

ska arbeta vidare för att se om MoU och Magnus kan presentera en hårdkodad version av 

videosamtalet.  

 Killarna har byggt en videosamtalsfunktion som passar till vårdarnas befintliga applikation 

för nattillsyn.  

Beslutande aktiviteter:  

 Killarna ska skicka bilder på prototypen när de varit på Phoniro.  



 

CLXV 

 

 Marcus lägger till skelettskisser i gemensam dropbox-mapp. Dessa ska uppdateras under 
arbetets gång.    

 MoU skickar handlingsplanen till Kristian på Halmstad Kommun.  

 MoU ska börja skissa på anhörigapplikationen och lite på vårdapplikationen  
 MoU ska förbereda ppt till möte med Halmstad Kommun.   
 Nästa möte 5/2, 13.00 första halvtimmen MoU och sen ansluter killarna.  

 
 

Mötesprotokoll 2016-01-07 

Närvarande: Ulrika, Matilda 

 Samtliga andra missade mötet 

 Nästa möte bokades in till 22/1 efter mailkonversation  

 

 

Mötesprotokoll 2015-12-11 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda, Johan och Marcus 

Noteringar 

 Killarna visade videosamtalsfunktionen tidigare i veckan för M och U  

 Effektmål, syfte och mål diskuterades.  

Beslutande aktiviteter:  

 M och U har muntlig presentation på måndag 10:30, de som vill och kan komma är 

välkomna 

 M och U skriver en handlingsplan över hur samarbetet kommer att se ut med berörd 

kommun. Denna skrives i januari 

 Två applikationer byggs parallellt. En för Seniorportens videosamtalslösning samt en för M 

och U´s examensarbete innehållande hårdkodade tilläggstjänster. 

 M och U färdigställer rapporten under kommande månad 

 Magnus mailar Kristian Hafskjär på Halmstad kommun om att boka in ett möte 2/2 

 

Mötesprotokoll 2015-11-30 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda, Johan och Marcus 

Noteringar 

 Jonas har fått negativt svar från Laholms kommun 

 Johanna och Magnus ska kontakta Halmstad 

 Teknikmöte 27/11. Prototyp för Android är klar, utvecklar för iOS nu.  

 Marknadsundersökning och skisser av MoU ligger i Dropbox 

 MoU redovisning 14 december samt konceptrapport 

Beslutande aktiviteter:  

 Nästa möte med Magnus 11/12 kl 14.00 

 Möte mellan projektgruppen 2/12 09.00 på Högskola i Halmstad 
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 Mejlkontakt vid problem 

 

 

Mötesprotokoll 2015-11-24 

Närvarande: Magnus, Ulrika, Matilda 

Noteringar 

 Magnus läste igenom den nya Persona´n och tycket att den var bra 

 MoU har sammanställt enkäten  

 Magnus berättade att Phoniro idag saknar lösningar som integrerar anhöriga till brukare 

 Magnus förklarade att det idag finns två olika applikationer för vårdpersonalen. En 

innehållande nattillsyn och en mobilapp för att kunna låsa upp lås, dokumentera, regestrera 

besök osv 

 Vi diskuterade olika förslag på hur vi ska kunna få fram Pilotkommuner. Jonas skulle ringa 

till Laholm igen, men om de inte ger nåt positivt svar inom kort så tas kontakt med 

andra/annan kommun.  

 MoU presenterade ett förslag om anhörigapplikation som skull kunna säljas till anhöriga 

genom ex App Store. Magnus tycket att det lät genomförbart. 

Beslutande aktiviteter:  

 MoU lägger ut enkätsammanställningen 

 Jonas kontaktar Laholm igen 

 

 

Mötesprotokoll 2015-11-13 

Närvarande: Magnus, Matilda, Ulrika 

Noteringar 

 MoU ställde frågor till Magnus om offentlig upphandling, marknad, konkurrenter mm.  

 Magnus förklarade hur marknaden fungerar 

Beslutande aktiviteter  

 Nytt möte bokades in 24 nov kl. 16.00 för att diskutera vidare om hur marknaden fungerar.  

 MoU redovisar konkurrensanalys 

 

 

Mötesprotokoll 2015-11-13 

Närvarande: Magnus, Matilda, Ulrika, Johan, Marcus 

Noteringar 

 Projektplanen är helt klar 

 MoU har fått licens till skissprogram 

 MoU fick feedback på scenario och persona. Ska skriva ett scenario till 
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 Kommunerna, inte helt klart än vilka samarbete ska inledas med. Jonas håller kontakten med 

Laholm. Magnus har väckt intresse hos Linköping och MoU kan eventuellt ha möte med 

Ingrid von Sydow.  

 MoJ är färdiga med kod för själva videosamtalet för Android och arbetar just nu med 

designen. De ska hålla sig till den design som redan är framtagen.  

 Diskussion fördes om att Phoniro Care ska kopplas ihop med appen.  

 MoU har skrivit omvärldsanalys, läggs ut i mappen så fort det är klart.  

 MoU har påbörjat marknadsanalys. Enkät på Facebook samt skriver om konkurrenter.  

Beslutande aktiviterter: 

 MoU fortsätter med marknaden och konkurrenterna 

 MoU skriver ett till scenario 

 MoU åtgärdar övrig feedback från Magnus 

 Magnus skummar omvärldsanalysen när den blir tillgänglig 

 Magnus undersöker hur många microbesök som görs 

 Magnus fortsätter undersöka samarbete med kommunerna 

 MoJ arbetar vidare med kod för iOS och xamarin 

 MoJ tar reda på vad som krävs för att Phoniro Care och Seniorporten ska kunna kopplas 

samman. Förbereder kort presentation till teknik workshop 

 MoJ arbetar med presentation och kort rapport för skolan 

 

Nytt möte: 30 november kl. 14.00 – 15.00  

 

 

Mötesprotokoll 2015-11-03 

Närvarande: Magnus, Matilda, Ulrika, Johan, Marcus 

Noteringar 

 Projektplanen är nästan färdig. Ulrika och Matilda fick information av Magnus för att kunna 

färdigställa den. 

 Matilda och Ulrika har skrivit Personas och Scenarios samt gjort en Imageboard, där känslan 

i produkten/applikationen förmedlas. 

 Matilda och Ulrika har börjat studera omvärld och externa faktorer som kan ge möjligheter 

respektive hot för projektet och applikationen.  

 Johan och Marcus redogjorde för vad som sades under teknikworkshopen. Möjligheten 

kommer att finnas för anhöriga att kunna göra ingående samtal till brukarens 

videoapplikation. 

 Genomgång av aktivitetsplan och gantt-schema.  

 Vi är nära ett samarbete med Laholms kommun. Även Bollnäs, Motala och Norrköping har 

visat intresse. Vi avvaktar slutgiltigt svar från Laholm. 

Beslutande aktiviteter: 

 Magnus kollar hur mång korta tillsynsbesök som görs varje månad 
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 Magnus försöker lösa Wireframe Sketcher till Matilda och Ulrika 

 Magnus ger feedback på Personas, Scenarios och Imageboard till Ulrika och Matilda 

 Johan och Marcus har genomgång med Lasse och arbetar vidare med antingen personalens 

befintliga app eller brukarens, beroende på vad genomgången ger. 

 Markus och Johan gör en hårdkryptering till demofunktionen, för att hindra utomstående 

att ta sig in i videorummet 

 Ulrika och Matilda färdigställer projektplanen. 

 Ulrika och Matilda fortsätter att analysera omvärlden, börjar analysera marknaden och om 

tid finns, gör ett utkast till marknadsundersökning till anhöriga och, eller utomstående. 

Projektmöte 2016-10-16 

Noteringar 

 Närvarande: Johan, Marcus, Lasse, Richard och Jonas 

 Nuvarande GUI i appen för nattillsyn är skrivet i ”Android Xamarin” (dvs går inte att köra på en iPad) 
vilket gör att vi antingen måste skriva om detta för Xamarin Forms, eller bygga nytt GUI för 
videotillsyn (också i Xamarin Forms). Jonas osäker på hur diskussionerna har gått kring detta 
tidigare. 

 Ny app för brukaren ska byggas på Xamarin Forms, vilket Johan o Marcus har börjat så smått med 
men behöver visst stöd av Lasse o Richard för att komma vidare med. 

Beslutade aktiviteter 

 Lasse o Richard visar Johan o Marcus hur man kan få till kopplingen mellan GUI och underliggande 
lager i Xamarin Forms 

 Johan och Marcus beskriver hur de tänker sig att en lösning baserad på IceLink skulle se ut (t ex i 
form av systemskiss mm) 

 Jonas meddelar Fröberg att Johan och Marcus behöver dels en iPad att provköra på, dels en Mac för 
att kunna bygga/debugga apparna 

 Jonas stämmer av med Fröberg hur tidigare diskussioner har gått kring hur vi ska hantera/bygga 
vidare på bef app för nattillsyn med avseende på hur vi på bästa sätt kommer vidare till något vi kan 
köra i en pilot 

 

 

Projektmöte 2016-10-15 

Noteringar 

 Närvarande: Runesson, Fröberg, Ulrika, Matilda, Johan och Marcus. 

 Jonas och Marcus har tillgång till Xamarin. 

 IceLink från Frozen Mountain verkar jättebra. Vi använder deras tjänsteservrar istället för 

Lighthouse. 

 Genomgång av projektplanen. Allt ser bra ut. Mål och aktivitetsplan i överensstämmelse 

med Phoniros intentioner. 

 Vi behöver hitta en kund som inte bara kan medverka som pilot kring videosamtal för 

dagtillsyn utan även kan medverka på en serie workshops kring övriga funktioner i 

lösningen. 

Beslutade aktiviteter 
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 Fröberg skickar Malins material från Bonus-projektet till Ulrika och Matilda. 

 Fröberg kollar upp licens för Wireframe Scetcher för Ulrika och Matilda. 

 Fröberg kollar upp datum för teknisk workshop där vi tittar över den tekniska 

systemdesignen avseende infrastruktur och kommunikationsflöden inkl. koppling till Phoniro 

Care. 

 Jonas tar kontakt med Laholm och stämmer av deras intresse av att medverka i projektet: 

som pilot för videosamtal för dagtillsyn samt speaking partner rörande övrig funktionalitet. 

  Jonas kollar upp om Johan och Marcus kan få en timmes genomgång av befintlig app för 

nattillsyn. 

2015-10-05 Projektgruppsmöte 

Noteringar 

 Närvarande: Matilda, Ulrika, Marcus och Johan 

 Diskussion om videoteknik 

 Grupperna presenterade vad de hittat för olika förslag på videoteknik 

 Kort genomgång av Xamarin och C# 

 Arbetsfördelning preciserades ytterligare 

Beslutande aktiviteter  

 Marcus och Johan tar över videotekniksbiten helt 

 Matilda och Ulrika arbetar vidare med projektplan 

 Matilda och Ulrika ska ta fram och krav och önskemål.  

 

 

2015-10-02 Projektuppstartsmöte  

Noteringar 

 Närvarande: Magnus, Olle, Malin, Ulrika, Matilda, Johan och Marcus. 

 Magnus presenterade Phoniro och seniorporten 

 Ulrika och Matilda utsågs till projektledare 

 Ansvarsområden fördelades, Marcus och Johan sköter den tekniska biten vad gäller all 

programmering. Matilda och Ulrika ska arbeta med design och undersökningar om 

tilläggstjänster. 

 Diskussion om videoteknik fördes 

 Avtal skrev mellan Matilda, Ulrika och Phoniro.  

Beslutande aktiviteter 

 Samtliga projektmedlemmar söker reda på information om videoteknik och försöker hitta 

samarbetspartners.  

 Olle ordnar samarbete och genomgång för Marcus och Johan med Lasse 

 Matilda och Ulrika arbetar med projektplan 

 

 

2015-09-23 Introduktionsmöte  

Noteringar 
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 Närvarande: Magnus Fröberg, Matilda Isaksson, Ulrika Lejdström  

 Magnus presenterade Phoniro och Seniorporten.  

 Ulrika och Matilda berättade om sina önskemål med att driva ett examensarbete tillsammans 

med Phoniro AB.  

Beslut aktiviteter 

 Matilda och Ulrika pratar med handledare på Högskolan i Halmstad för att få ett 

godkännande av projektet.  

 Matilda och Ulrika ordnar ett sekretess- och samarbetsavtal och skickar det till Phoniro 

 Magnus tar reda på när nästa möte kan bokas in med samtliga i projektgruppen och Olle 

Billing.  
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Inledning 

I inledningen får läsaren en överblick över projektplanen och en orientering i ämnet. Nedan finns 

bakgrund till ämnet, problemdiskussion, syfte samt mål. Dessutom innehåller även inledningen krav, 

önskemål och avgränsningar. 

Bakgrund 

Phoniro AB 
Phoniro AB är ett företag som utvecklar smarta IT-lösningar för hemtjänsten, äldreboende, särskilt 

boende och personlig assistans. De möjliggör en värdigare och tryggare ålderdom för fler, deras 

värdeord är tryggt, säkert och effektivt. Företaget har funnits sedan 2004 och har idag 71 anställda 

runt om i landet. De omsatte år 2014 135 miljoner kronor. Huvudkontoret är beläget i Halmstad samt 

att de har ett litet kontor i Norrköping. Företaget har säljare utspridda över hela landet vilket skapar 

en närvaro oh trygghet för deras kunder. IT-plattformen heter Phoniro Care och har innovativa 

lösningar för hemtjänst, särskilt boende, funktionshinderområde samt hemsjukvård. Phoniro Care 

innehåller sju olika moduler som kan användas var för sig eller tillsammans i en enda lösning. Idag 

använder cirka 140 kommuner Phoniro Care som har ungefär 90 000 vårdtagare registrerade.171 

Den första modulen kallas digital nyckelhantering, detta möjliggör för vårdpersonalen att snabbare 

och lättare komma in hos brukaren. Med brukare menas den sjuke, äldre eller funktionshindrade 

person som tar emot hjälpen, vårdpersonal avser de personer som utför arbetet och som är anställda 

exempelvis inom hemtjänsten. Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem 

för hemtjänsten. Hemtjänst behöver ofta fler nycklar till varje lägenhet eller hus, dessa nycklar kan 

exempelvis komma bort, kopieras eller hamna i fel händer. Digitaliserad nyckelhantering underlättar 

vid nödutryckningar då vårdpersonalen slipper leta efter rätt nyckel eller åka tillbaka till kontoret för 

att hämta den. Nu har all vårdpersonal med sig alla nycklar. Tid- och insatsuppföljning, är den andra 

modulen, som innebär kvalitetssäkring av hemtjänst och särskilda boenden. Med denna tjänst 

dokumenteras och kvalitetssäkras hemtjänst genom att varje loggas i en databas. På så sätt syns när, 

var, hur länge, vad som gjordes och vem som utförde besöket. Phoniro tillhandahåller även larm för 

sina kunder, larmet anpassas efter behov. Det finns personlarm, dörrlarm, sänglarm, rörelsedetektorer 

med mera.1  

                                                 
171 (Phoniro, 2015) 



 

CLXXIII 

 

Phoniro är världsledande inom dokumentation med digital penna och papper inom vård och omsorg. 

I hemtjänsten kan den digitala pennan användas för att föra journalanteckningar eller så använder 

brukaren den till sen hälsodagbok som är en av Phoniro Cares andra tjänster. Hälsodagboken ingår i 

kategorin e-hälsa tillsammans med dag- och nattillsyn via kamera. Dagboken utgår från patientens 

delaktighet i sin egen vård, denne för en hälsodagbok i hemmet där han eller hon dagligen skriver in 

de hälsoparametrar som är viktiga bevaka. Dagboken förs på vanligt papper men patienten använder 

den digitala pennan som automatiska läser av pappret. På detta sätt görs informationen elektroniskt 

tillgänglig för vårdpersonalen. Pennan funkar för olika språk och kan användas av flertalet patienter. 

Detta möjliggör dokumentation på plats hemma hos vårdtagaren, både vårdaren och brukaren kan 

använda utrustningen. 1  

En av de mest kostsamma delarna inom hemtjänsten är nattillsyn då denna ofta bara är några minuter 

lång men en stor tid läggs på resor och dubbelbemanning. Med digital nattillsyn kan personalen koppla 

upp sig till en videokamera i brukarens sovrum. Många brukar upplever nattillsyn via kamera som 

mindre integritetskränkande och skrämmande än att få besök av personal i sovrummet när de sover, 

dessutom riskerar de att väckas.172  

Phoniro erbjuder även en databas som kallas för Phoniro Care Analys för hemtjänsten. I databasen 

samlas all information om samtliga brukare anonymt, detta för att hemtjänsten ska kunna följa 

utveckling och få avancerad statistik. Modulen integration underlättar övergången från tidigare 

verksamhetssystem till Phoniro Cares system. Målet är att Phoniro Cares system ska fungera ihop 

med alla datorsystem.2   

Problembakgrund 
Det har blivit allt vanligare för äldre att bo hemma längre vilket gör att belastningen ökar för 

hemtjänsten. Andelen som bor på särskilt boende minskar ständigt. Antalet 60 år och äldre, har ökat 

från cirka 1,3 miljoner 1960 till 2,4 miljoner 2014173. År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att antalet 

personer över 80 år i Sverige, kommer att vara 1 210 000. Detta motsvarar en ökning med 711 000 

personer sedan 2014174. Befolkningsåldersstrukturen i Sverige har förändrats, för hundra år sedan var 

24 procent av befolkningen tio år eller yngre, medan åtta procent var 65 år eller äldre. I takt med att 

det föds färre barn än vad det gjorde då samt att livslängden har ökat har strukturen ändrats. År 2013 

var 12 procent tio år eller yngre medan de äldre över 65 år hade ökat till 19 procent.175 En ökande 

äldre befolkning innebär en förhöjd belastning för äldreomsorgen. Detta betyder att personalstyrkan 

måste utökas eller att den befintliga belastas med fler arbetsuppgifter. Det sistnämnda kräver 

effektivisering och nytänkande. Tidigare har inte kommuner varit benägna att ta till sig IT-lösningar 

för att effektivisera kontakten mellan vårdpersonal och brukare. Phoniro har i studier märkt att 

fientligheten som tidigare rådde nu börjar luckras upp och kommuner är nu mer villiga att ta till sig 

teknologi för att utveckla sin verksamhet inom äldrevården.4 

Idag bor var tredje äldre ensam och antal ensamboende bland äldre har mer än fördubblats sedan 1960. 

Detta motsvarar att 32 procent av alla som är 60 år eller äldre bor ensamma. Då ingår de knappa 5 

procent som bor i äldreboende. Efter 60 årsålder är det vanligast att kvinnor bor ensamma. 39 procent 

av de äldre kvinnorna och 23 procent av männen bor i hushåll som består av en person. Att bo ensam 

är ofta det man föredrar när möjlighet finns, nu liksom förr, jämfört med att leva ihop med släktingar 

                                                 
172 (Phoniro, 2015) 

173 (Sundström, 2014) 

174 (Lundkvist, 2015) 

175 (SCB e. f., 2015) 
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eller andra.3 De äldre som lever i ensamhet, anser vi, vara utsatta då det inte finns någon som kan 

uppmärksamma deras hälsotillstånd. Att leva själv kan både innebära mycket ensamhet och tristess 

men även oro över hur man ska klara sig. Denna oro delas med personen eventuella anhöriga, ofta 

räcker inte tiden till att ta hand om sina äldre släktingar i den mån man hade velat. Därför behövs en 

förbättring och utveckling av hemtjänst och äldrevård.  

Behov/problembeskrivning 
Projektet ska ta fram en ICT-lösning, information and communication technology, för hemsjukvård 

och hemtjänst. Genom denna kan vårdtagaren kommunicera med sina vårdpersonal och anhöriga med 

hjälp av en surfplatta. Seniorporten är namnet på den portal som ska tas fram för tre huvudsakliga 

användarkategorier, nämligen vård- och omsorgspersonal, brukaren själv respektive närstående. 

Seniorporten kommer att integreras i Phoniro Cares befintliga kommunikationsyta, på så sätt knyts de 

olika applikationerna samman samt all information samlas på ett ställe. Information kan hämtas från 

befintliga verksamhetssystem, dessutom går det att administrera behörigheten för tillgång till 

information. Phoniro har länge haft diskussioner om att utveckla denna typ av tjänst men de har hela 

tiden sett idén som en framtidsvision. På senare tid har företaget fått indikationer från flera kommuner 

att de är beredda på att testa mer ICT-lösningar för att effektivisera sitt arbete. För att Phoniro ska 

fortsätta vara en stark aktör på marknaden krävs det att företaget tar fram den lösningen som spås vara 

framtiden inom hemtjänst och hemsjukvård.  

Ett av de största problemen för hemtjänsten är korta tillsynsbesök. Många brukare kräver tillsyn flera 

gånger om dagen, ett sådant besök brukar vara i cirka fem minuter. Både brukaren och vårdpersonal 

upplever besök av denna typ väldigt stressiga. Problemet med de korta besöken är körtiden fram och 

tillbaka. En brukare som har fem korta tillsynsbesök om dagen beräknas 15 minuter gå åt i restid för 

varje besök. Detta resulterar i en timme och 15 minuters restid varje dag. Om fyra av tillfällena skulle 

ske via videobesök sparas en timmes restid varje dag, detta innebär att vårdpersonalen får tid över 

som kan spenderas på det femte besöken hos brukaren. Följden blir kostnadsbesparing, ökad 

effektivitet, minskad stress samt bättre vård.176 

Av alla uppdrag som bokas inom äldreomsorgen utförs bara 60 procent, då fler ärenden inte hinns 

med eller sorteras bort6. Äldrevården är tungt belastad och behöver effektiviseras för att klara av att 

ge brukarna den vård och stöd som behövs. Tidigare hade vårdpersonal tid att umgås och fika med 

brukarna, detta är något som sällan eller aldrig hinns med i dagens samhälle. Genom att 

tidseffektivisera och säkra kvalitén med hjälp av videosamtal och tilläggstjänster kan mer tid frigöras 

för umgänge med brukarna. Resultat skulle bli att de äldre känner mindre ensamhet och oro, ökad 

trygghet och tillhörighet. Även de anhöriga skulle påverkas positivt då de vet att någon bryr sig och 

tar hand om deras äldre. För att kommunerna ska kunna ta till sig detta arbetssätt krävs det att både 

effektivisering och kostnadsbesparing. Genom att Seniorporten tillhandahåller en tjänst för 

videobaserad dagtillsyn kan Phoniro visa en tydlig ROI, return on investment, för kommunen6. När 

tjänsten har blivit en del av arbetet kan fler funktioner adderas till applikationen som kan förbättra 

kvalitén på vården men även underlätta för burkarnas anhöriga. Projektgruppen ska ta fram funktioner 

i applikationen som i framtiden ska utveckla samt förändra brukarens och de anhörigas tillvaro till det 

bättre. Tilläggen i applikationen ska göra brukaren mer delaktig i sin egen vård, öka insikten hos 

anhöriga och förenkla vardagen för alla inblandade.  

  

                                                 
176 (Fröberg, 2015) 
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Syfte och effektmål 
Syftet med projektet är att effektivisera och förbättra hemtjänsten genom att bland annat erbjuda 

videosamtal mellan vårdpersonal och brukare genom applikationer. Applikationerna ska möjliggöra 

att en del av de korta tillsynsbesöken kan genomföras online. På så sätt effektiviseras hemtjänsten 

avsevärt och stora kostnadsbesparingar kan göras på restid. Ett syfte är också att ta fram och utveckla 

tilläggstjänster som ska integreras i applikationerna. Dessa ska höja och säkra kvaliteten på vården, 

på så sätt kommer brukarens tillvaro att förbättras.  

Effektmålet är att kunna mäta en minskning av körsträckor och onödig spilltid för att på så sätt kunna 

minska kostnader och effektivisera vården. Det ska även gå att mäta en minskning av besök och 

uppdrag som idag inte hinns med eller sorteras bort.  

Projektmål 
Phoniros och projektgruppens mål är att under hösten 2015 ta fram en fungerande prototyp för 

videosamtal mellan brukare och vårdpersonal. Prototypen ska kunna användas för demonstrationer 

och mindre kundpiloter men inte vara färdig för lansering. Denna prototyp ska även senare innehålla 

hårdkodade tilläggstjänster Då ska även prototypen pilottestas och vidareutvecklas för att kunna 

möjliggöra lansering. Skriftlig och muntlig presentation av projektresultatet sker i slutet av maj 2016.  

Krav  
Huvudkravet är att ta fram användarvänliga applikationer med möjlighet till videosamtal med bra ljud 

och bild.    

 Brukaren ska komma åt sin applikation genom en iPad, applikationen ska dock fungera i 

samtliga operativsystem. Anledningen till att applikationen kommer att testas på en iPad är för 

att Apples svenska organisation har uppvisat stort intresse för projektet. Lösningen utvecklas 

i dialog med Apple och lanseringen kommer att kunna ske i samverkan med dem. Apple har 

redan idag en stark position på kommunmarkanden tack vare stor försäljning inom skolan.  

 Applikationen ska utvecklas i portable code, vilket innebär att applikationen kan flyttas mellan 

olika plattformar.  

 Personalens del av lösningen ska integreras i den redan befintliga applikationen för nattillsyn 

eller Phoniro Cares hemsida.  

 Videosamtalen ska ske med högupplöst bild med klart och tydligt ljud. Samtalet ska vara 

flytande utan störningar. 

 Tydlig ringsignal som anpassas efter användarens hörsel.   

 Det ska vara lätt att reglera ljudvolymen 

 Brukaren ska kunna se sig själv i en liten ruta för att på så sätt kunna rikta kameran rätt. 

 Applikationen ska vara väldigt tydlig och lättförståelig. Det ska inte behövas någon manual 

eller förkunskapskrav vad gäller iPad.  

 Seniorporten ska kunna innehålla fler funktioner än bara videosamtal.  

 Teckensnitt, teckenstorlek samt färger ska anpassas efter användaren, det ska vara lätt att se 

läsa.  

 Applikationens färgsättning ska ha en lugnande inverkan på brukaren.  

 Applikationen ska ge ifrån sig tydlig signal när iPad:en behöver laddas. 
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 De tilläggstjänster som ska utvecklas bör vara relevanta samt passa Phoniro Cares existerande 

verksamhet.  

 Brukaren ska inte kunna göra några utgående samtal till vårdpersonalen genom Seniorportens 

videosamtalsfunktion. 

Önskemål 
De tilläggstjänster som projektledarna är intresserade av att utveckla listas nedan. Vilka applikationer 

brukaren ska ha kommer att anpassas efter dennes behov. Tilläggstjänsterna ska underlätta för 

brukare, vårdpersonal och anhöriga. En vision är att även utveckla en applikation för brukarens 

anhöriga. Vilka tjänster projektet kommer att gå vidare med avgörs med hjälp av analys och 

undersökningar.  

 Seniorporten ska kunna innehålla en kommunikationslösning för hemsjukvård baserad på 

Phoniros existerande lösning Hälsodagboken. Genom att komplettera lösningen med iPad blir 

hemsjukvårdslösningen komplett. 

 Via Apple HealthKit skulle det vara möjligt att förse Hälsodagboken med data från 

medicinteknisk utrustning. Hälsodagboken behöver då inte integreras mot specifik utrustning 

utan kan använda HealthKit’s generella API. Apple HealthKit finns endast för iPhone men 

kan i framtiden även komma för iPad.  

 Brukaren kan göra inrapporteringar sin hälsa till Hälsodagboken med iPad istället för med 

digital penna, som det görs idag. 

 Brukare och anhöriga har tillgång till det som står i hälsodagboken för att kunna vara delaktiga 

i vården.  

 Anhöriga eller brukaren ska kunna skapa handlingslistor som hemtjänsten sedan får tillgång 

till.  

 Anhöriga eller brukaren ska kunna skapa ärendelistor för sådant brukaren behöver hjälp med. 

Hemtjänsten får sedan tillgång till listan och kan utföra ärendena.  

 Dosettavkänning, en elektronisk dosett ska kunna skicka ut signaler till applikationen så att 

vårdpersonalen kan se att brukaren har tagit sin medicin.  

 Applikationen ska kunna ge brukaren påminnelse om att ta medicin. Signalen ska höras tydligt 

och följas av en text på skärmen om vilket läkemedel som intas.  

 Brukaren och anhöriga ska kunna se dagens agenda, vem som arbetar, när samtal beräknas 

inkomma med mera. 

 Det ska finnas möjligheter att göra utgående samtal till andra som inte har applikationen.  

 Applikationen ska kunna gå att sammankopplas till högtalare som kan placeras ut i brukarens 

hem. Med hjälp av detta kan brukaren lättare höra och uppmärksamma en signal om 

inkommande samtal. 

 Anhöriga, brukare och vårdpersonal ska kunna beställa färdtjänst. 

 Brukaren ska ha en kalender där denne, närstående eller vårdpersonal kan lägga in läkarbesök, 

födelsedagar, kalas med mera. Applikationen ska signalera påminnelser. 

 Receptbank, som visar vilka recept brukaren innehar, ska finnas tillgänglig för brukare, 

närstående och vårdpersonal. 
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 Tid- och insatsuppföljning för anhöriga för att de ska känna trygga med att brukaren får den 

vård den är berättigad till. 

 Brukare, närstående och vårdpersonal ska kunna se saldo på det kort som hemtjänsten 

använder åt brukarens vägnar.  

 Veckans meny ska visas på brukarens iPad.  

 Om brukaren ska utföra sjukgymnastik eller annan aktivitet kan applikationen påminna och 

även visa träningsprogrammet.  

 Vårdpersonal och anhöriga ska kunna se om brukaren lämnar hemmet. 

 Brukaren och anhöriga ska kunna lämna synpunkter och klagomål som sedan skickas vidare 

till hemtjänsten.  

 Aktivitetsgrupper ska finnas tillgängliga för brukaren. De skulle kunna kommunicera och 

umgås med likasinnade personer.  

 Vårdpersonalen ska ha tillgång till brukarens historia för att kunna föra intressanta och roliga 

konversationer.   
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Projektmodell 
Projektledarna har valt att jobba enligt arbetssättet dynamisk produktutveckling, DPD.  Ledarna valde 

mellan Lean Product Development, Third Generation New Product Processes och DPD. Anledningen 

till att de två första valdes bort var att i Third Generation New Product Processes förlitar sig på Stage-

Gate metoden vilken projektledarna inte ansåg är en optimal metod då det inte finns klara mål och 

milstolpar. DPD valdes framför Lean Product Development då ledarna ansåg att den var mest flexibel 

och därför passade projektets vision bäst. Nackdelar med DPD kan vara att det inte finns några tydliga 

riktlinjer att förhålla sig till, utan allt arbete ska anpassas efter de olika situationerna. Detta kan leda 

till förvirring och samarbetssvårigheter.  

Genom att använda dynamisk utvecklig går det göra tidsvinster samt kvaliteten på resultatet kan bli 

bättre och mer kreativt. Produktkoncepten vidareutvecklas genom hela projektet och det första som 

görs är att ta fram användar- och användningskrav. Fokus bör ligga på att arbeta fram olika 

principlösningar istället för detaljlösningar, för då hämmas kreativiteten. Till skillnad från andra 

teorier menar Ottosson att projektgruppen ska arbeta kreativt och söka egna lösningar innan metoden 

benchmarking utförs. Det är bra att ha flera produktkoncept som kan kombineras och vidareutvecklas. 

För att konkretisera produktutvecklingen kan metoden BAD-PAD-MAD användas för att generera 

fler realiserbara lösningar. För att inte hämma kreativitet och effektivitet bör datorer användas först 

när optimering ska göras. Det är viktigt med en öppen dialog mellan medlemmarna i gruppen för att 

främja kreativiteten. Under produktutvecklingen bör användarna sättas i fokus och 

produktutvecklarna ska själva se sig som användare för att nå bästa resultat.177  

Om det finns fler likvärdiga löningar bör gruppen använda någon typ av utvärderingsschema, för att 

säkerställa att rätt koncept vidareutvecklas. Om det endast finns några få koncept kan dessa utvecklas 

parallellt och på så sätt säkras projektresultatet. När ett konkret produktkoncept finns ska möjligheten 

att använda immaterialrättsliga skydd undersökas. För en effektiv produktutveckling ska gruppen 

bestå av få medlemmar, detta för att undvika att informationsströmningen tar allt för lång tid. 

Projektmedlemmarna ska ha stort eget ansvar och vara samlokaliserad i öppna lokaler, där produkten 

placeras i centrum. Följden blir att kontaktvägaren blir korta och verksamheten optimal. 

Produktutvecklarna bör själva utveckla prototyper och modeller så långt det är möjligt för att öka 

kunskapen inom gruppen. Dessutom bör tester utföras kontinuerligt för att undvika för stora 

korrigeringar.7  

Varje produktutvecklare ska dagligen föra dagboksanteckningar i en inbunden anteckningsbok. Det 

som skrivs ska handla om hur projektet framskrider, om tankar och om överenskommelser. 

Dagböckerna blir sedan länken tillbaka om problem uppstår. Dessutom har det ett visst juridiskt värde 

vid patentansökningar. Som komplement till dagboksanteckningarna ska varje produktutvecklare föra 

korta veckovisa rapporter som distribueras till varje medlem i teamet. Rapporterna ska bland annat 

innefatta vad som gjorts och vad som ska göras under nästkommande vecka.7  

För att få ett bra projektresultat är det viktigt att alla som deltar i utvecklingsprojektet har en gemensam 

vision. Det är projektledarens roll att dokumentera produktkoncepten så att alla förstår vad som ska 

göras. För att inte lamslås av oförutsedda händelser ska detaljplanering ske kortsiktigt. Andra 

arbetssätt som bör tillämpas enligt Ottosson är att fatta många små och få stora beslut, arbeta parallellt 

med olika arbetsuppgifter och alltid lägga mycket fokus på produktens funktion samt imagevärden. 

Ett exempel på att arbeta parallellt kan vara att insamla empiri kontinuerligt under hela 

produktutvecklingsprocessen. Allt som sker i produktutvecklingen ska ta hänsyn till BUS. Vilket 

                                                 
177 (Ottosson, 1999) 
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innebär Business, som fokuserar på företagsekonomin, User som lägger fokus på användarna och 

Society, som tar hänsyn till samhällsvillkoren. Det är viktigt att fokusera på samtliga tre delar för att 

nå ett optimalt resultat.178 

Metoder i produktutvecklingsprojektet 
Applikationen kommer att designas med hjälp av metoder så som persona179, inspiration boards, 6-3-

5 och BAD-PAD-MAD180. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt kommer planering av projektet 

ske med hjälp av bland annat ett Gantt-schema, aktivitetslisor med mera. Dessutom kommer visuell 

planering och loggbok att användas. För att säkerställa informationsflödet inom gruppen och med 

handledare kommer veckorapporter att författas samt regelbundna möten kommer att hållas.181 

För att samla in information till utvecklande av applikationen kommer projektgruppen att ta mycket 

hjälp av handledarna på Phoniro. Internet, litteratur, forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar 

kommer också att användas. Projektledarna kommer dessutom att använda metoden 

kunskapsgapshantering för att inte missa någon information11. För att komplettera befintlig 

information kommer projektledarna att göra marknadsundersökningar, användarstudier och 

användartester. Koncepten kommer att utvärderas med hjälp av FMEA182, utvärderingsmatris183, 

parvis jämförelse184, SWOT185 och PEST186.  

  

                                                 
178 (Ottosson, 1999) 

179 (Nielsen, 2015) 

180 (Education, 2015) 

181 (Holmdahl, 2010) 

182 (Sigma, 2015) 

183 (Ottosson, 1999) 

184 (Holmquist, 2015) 

185 (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, Principles of marketing European Edition , 2013) 

186 (Mindtools, 2015) 
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Översikt teori och referensram  
Nedan presenteras den teori som projekt delvis bygger på samt viktiga sökbegrepp. 

Projektet kommer att beröra områden så som hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende. De tekniska 

områdena är bland annat applikationsuppbyggnad, videoprogrammering samt design.  

För att hitta information kommer gruppen att söka fakta om hemtjänst, hemsjukvård, demografi, 

applikationer, videoteknik samt befintliga lösningar på problemet. Dessutom kommer sökningar göras 

angående webbdesign, gränssnitt, färger och textutformningar.  

 

Projektet kommer att tillämpa teorin om den 

demografiska transitionsmodellen. Teorin 

behandlar övergången från en situation med 

höga födelse- och dödstal till en med låga 

sådana tal187. Den industriella revolutionen 

förde med sig en stor förändring av 

demografin, antalet dödsfall hos barn 

minskade kraftigt och befolkningen blev allt 

äldre. Sedan dess har utvecklingen fortsatt 

att gå samma väg. Enligt modellen finns det 

fem steg, där första steget beskriver perioder 

där både födelsetal och dödstal är höga, detta 

gällde för större delen av världen innan den 

industriella revolutionen. Resultatet är att 

befolkningsstorlek förblir tämligen konstant, men kan få 

stora svängningar med händelser såsom krig eller pandemier. I steg 2 ökar befolkningsmängden på 

grund av införandet av den moderna medicinen, resultatet blev att dödligheten sänktes medan 

födelsetalen var fortsatt höga. Många av de minst utvecklade länderna är i etapp 2. I steg 3 minskar 

födelsetalen gradvis, vanligtvis som ett resultat av förbättrade ekonomiska förhållanden, en ökning av 

kvinnors ställning och tillgång till preventivmedel. I steg 3 fortsätter befolkningstillväxten men i 

långsammare takt. De flesta utvecklingsländer är i etapp tre. I steg 4 är både födelse- och dödstal låg 

vilket stabiliserar befolkningen. Dessa länder tenderar att ha starkare ekonomier, högre 

utbildningsnivåer, bättre hälso- och sjukvård, en högre andel arbetande kvinnor, och en fruktsamhet 

omkring två barn per kvinna. De flesta utvecklade länder såsom Sverige är i steg 4. Det sista och femte 

steget omfattar länder där födelsetalen har sjunkit betydligt under reproduktionsnivån, 2 barn, och den 

äldre befolkningen är större än den ungdomliga befolkningen.188  

                                                 
187 (Hubendick, 2015) 

188 (Seitz & Hite, 2015) 

Figur 1 visar Sveriges demografiska transition. 

(Seitz & Hite, 2015) 
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Enligt Phoniro behöver de flesta personerna över 80 år någon form av hjälp. När befolkningen blir 

allt äldre resulterar det i att antalet personer som behöver hjälp ökar. Nedan figur visar hur 

befolkningens medellivslängd ändras från 1960 till 2060.189  

 

 

 

 

Under de senaste 100 åren har Sveriges ålders-

struktur förändrats väsentligt190. 

Befolkningspyramiden är en diagramtyp som 

används för att åskådliggöra en befolknings ålders. 

I bilden syns hur antalet nyfödda minskar och 

antalet äldre ökar. Andelen 65 år och äldre har mer 

än fördubblats, medan andelen barn som är 10 år 

eller yngre nästan halverats.191  

 

 

  

                                                 
189 (Centralbyrån, 2015) 

190 (Mårtensson, 2015) 

191 (SCB e. f., 2015) 

Figur 2 visar ålderutvecklingen från 1960 till 2060. (Centralbyrån, 2015) 

Figur 3 visar befolkningspyramidens utveckling. (SCB e. f., 2015) 
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Projektorganisation 
Projekt bedrivs av Matilda Isaksson och Ulrika Lejdström, två studenter på 

Utvecklingsingenjörsprogrammets tredje och sista år vid Högskolan i Halmstad. Ansvarsfördelningen 

och projektledarrollen delas lika mellan Isaksson och Lejdström. 

Beställare och ägare av projektet är Magnus Fröberg på Phoniro. Fröberg arbetar som 

affärsutvecklingschef och utgår från Norrköpingskontoret. Fröberg kommer även att vara gruppens 

handledare tillsammans med Malin X.  

Projektgruppen består också av Johan X och Marcus X som studerar Dataingenjörsprogrammets andra 

på Högskolan i Halmstad. Olle Bliding, produktchef och personalansvarig, kommer att handleda 

dataingenjörerna. Lejdström och Isaksson ska inte programmera applikationen utan överlåter detta till 

två dataingenjörer som studerar sitt andra år på Högskolan i Halmstad. 

Handledare och examinator är Leif Nordin Universitetsadjunkt Industriell teknik och ekonomi på 

Högskolan i Halmstad.  

Tid- och resursplan  
Projektet pågår under studenternas tredje år på Högskolan i Halmstad. Projektet startar i oktober 2015 

och avslutas i maj 2016 med en skriftlig och muntlig presentation. Under hösten ska projektgruppen 

ta fram en fungerande prototyp som Fröberg ska presentera för Apple. Lejdström och Isaksson 

kommer att arbeta med att vidareutveckla tilläggslösningar som kan integreras i applikationen. Under 

våren 2016 ska det genomföras ett användartest med en kommun i Sverige. Fröberg kommer att vara 

ansvarig för att inleda samarbetet med kommunen. Se aktivitetsplan i bilaga 1 för vilka aktiviteter 

som ingår i projektet.  

Gantt-schema återfinns i bilaga 2. Schemat beskriver viktiga aktiviteter över tiden inom projektet. 

Planeringen kommer att utvecklas och uppdateras under projektets gång.  

Budget och finansiering 
Projektledarna har avtalat med företaget, Phoniro AB, att de åtar sig att finansiera de avtalade 

kostnaderna i projektet. Företaget ska dessutom avsätta rimliga resurser, vilket bland annat innebär en 

kontaktperson, för att projektet ska kunna bedrivas meningsfullt. Vid inköp ska företaget faktureras 

direkt. De inköp som kan förekomma i dagsläget är licenser för programmeringen och designen av 

applikationen. Isaksson, Lejdström, Bröhne och Kärrman utför arbetet som en del av en kurs och 

kommer därför inte att medföra företaget någonting i arbetskostnad. 

Phoniro beräknar att analysarbete tar cirka 40 timmar, implementation cirka två heltidstjänster i två 

till tre månader samt användartester cirka två heltidstjänster i en halv månad. 

 

Åtgärd Tidsåtgång Kostand
Wireframesketcher 800,00 kr

Mac-dator 15 000,00 kr

iPad 4 500,00 kr

Analysarbete 40 timmar 0,00 kr

Implementation 840 timmar       (400 kr/tim) 336 000,00 kr

Användartester 336 timmar 0,00 kr

Handledartid Phoniro 58 timmar 23 200,00 kr

Kommunsamarbete 5 timmar 2 000,00 kr

Transporter 5 000,00 kr

386 500,00 kr
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Intressenter och intressenthantering 
Kartläggning av intressenter som berörs av projektet och hur dessa ska hanteras för att nå bästa 

resultat presenteras nedan.  

Nedan följer en lista över de intressenter som projektledarna har identifierat. 

Kärnintressenter, utan inbördes ordning: 

 Magnus Fröberg 

 Phoniro 

 Projektgruppen 

Primärintressenter, utan inbördes ordning: 

 Kommuner 

 Vårdpersonal 

 Brukare 

 Anhöriga 

 Testpiloter 

 Apple 

 Samarbetspartners 

Sekundärintressenter, utan inbördes ordning: 

 Media 

 Samhället 

 Kommande generationer 

Kärnintressenterna i detta projekt består av projektgruppen, Magnus Fröberg, beställare och ägare av 

projektet, och Phoniro, företaget som står bakom idén om Seniorporten. Projektledarna kommer att 

hålla regelbundna möten och kontakt med samtliga kärnintressenter genom hela projektet.  

Gruppen primärintressenter är de aktörer som behöver involveras för att idén och produkten ska 

utvecklas och utformas på ett optimalt sätt. Genom hela projektet kommer projektledarna fokusera på 

att tillfredsställa denna kategori genom att ta deras åsikter i anspråk.  

De intressenter som har fått högst prioritering, Kommunikationsplanen bilaga 3, är projektgruppen, 

Magnus Fröberg och testpiloterna. Med dessa kommer projektledarna ha en löpande kommunikation 

för att säkerställa att deras intressen tas tillvara. Med testpiloterna avses den kommun eller kommuner 

som projektgruppen kommer att samarbeta med, på så sätt får brukare, vårdpersonal och anhöriga 

möjlighet att påverka projektresultatet.  

Sekundärintressenternas attityd och åsikter om slutprodukten måste också tas hänsyn till. 

Projektledarna kommer att ha denna kategori i åtanke vid utvecklandet av produkten. Komplett 

kommunikationsplan över hur samtliga intressenter ska informeras finns att läsa i bilaga 3. 
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Riskanalys och riskhantering 
I nedan text görs en djupare analys av de riskerna med ett riskvärde större än eller lika med 9. 

Fullständig riskanalys finns i bilaga 4. 

Om externa förseningar inträffar kan de påverka projektets leveranser. För att undvika detta problem 

är det av stor vikt att projektmedlemmarna och samtliga handledare håller en öppen och kontinuerlig 

dialog. Avtal med andra samarbetspartners ska innehålla leveransdagar för att påvisa vikten av att 

leverans sker i tid.  

Att projektets medlemmar kommer att ådra sig av någon typ av sjukdom under arbetsgång är högst 

troligt. Problemet kommer att lösas genom dialog samt att arbetet kan delas upp mellan medlemmarna 

för att på så sätt kunna utföra arbetet hemma. Om en svår sjukdom drabbar någon, löses problemet 

genom att hjälpas åt att avlasta den sjuke personen. Samtliga projektmedlemmar delar på detta ansvar.  

Interna samarbetssvårigheter kommer att lösas och undvikas genom att ha en ärlig kommunikation i 

gruppen. På så sätt kan medlemmarna diskutera problem och komma fram till en gemensam lösning. 

Det är av stor vikt att medlemmarna är lyhörda, uppmärksamma och lyssnar på varandra för att inte 

projektresultatet ska påverkas. Samtliga projektmedlemmar delar på ansvaret för denna risk. 

En annan risk i projektet kan vara problem med samarbetspartners, vilket är den risk som fick det 

högsta riskvärdet. För att undvika samarbetsproblem med Phoniro kommer det att hållas kontinuerliga 

möten där samtliga närvarande ska kunna framföra problem och åsikter. Diskussion ska ske öppet och 

problem ska lösas gemensamt. Det är viktigt att samtliga parter är tydliga i sina förklaringar för att 

alla närvarande ska kunna förstå. Problem med eventuella andra samarbetspartners ska försöka 

undvikas med att författa tydliga avtal om vad varje part ska bidra med. Samarbetspartners ska väljas 

med eftertanke. Phoniro och projektledarna bär det största ansvaret för att så sker.  

Då projektet kommer att beröra många människor och organisationer är det viktigt att författa en 

komplett och noga genomarbetad intressentlista. En risk är att listan inte är komplett vilket kan 

medföra problem för projektets resultat. Projektledarna kommer att skriva en intressentlista och 

hantering för dessa i projektplanen. Handledare och beställare Magnus Fröberg på Phoniro kommer 

sedan att få ta del av projektplanen för att ge feedback. Även Leif Nordin, projektledarnas handledare 

på Högskolan i Halmstad, kommer att granska projektplanen.  
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SWOT - analys av examensarbetet 
För att få en bra helhetssyn över examensarbetet gjordes en analys. SWOT är en akronym som bygger 

på de engelska orden: strengths, weaknesses, opportunities och threats. Metoden innebär att 

identifiera företagets eller idéns styrkor, svagheter, möjligheter och hot. På detta sätt får 

projektgruppen en bild av faktorer som kan påverka verksamheten både negativt och positivt. Styrkor 

och svagheter beskriver interna faktorer medan möjligheter samt hot identifierar externa faktorer. 192 
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∙ Tappa kunder

∙ Ändrat beteende på marknad

∙ Marknadsföring

∙ Bara kommuner som kunder∙ Erfarenhet

∙ Befintlig kundstock

∙ Möjligheter till meningsfulla             

..insatser till brukare

∙ Användarna är inte mottagliga

∙ Andra krav internationellt

∙ Nya kunder

∙ Ändrat beteende på marknad

∙ Lång tid till affär

∙ Begränsade tekniska möjligheter

∙ Liten export

∙ Kunskapsgap

∙ Ingen åtkomst till server

∙ Begränsad tid att arbeta 

∙ Ständigt höjda krav

∙ Avtalsstyrt 
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Bilaga 1 - Projektplan 

Aktiviteter  Ansvarig Datum 

Projektplan Lejdström, Isaksson Sep-Okt 

Framtagning av lösningsspecifikation Lejdström, Isaksson, Phoniro Okt  

Hitta samarbetspartner för videoteknik Kärrman, Bröhne Okt  

Studera befintlig applikation för vårdpersonal Kärrman, Bröhne Okt  

Skaffa licenser i datorprogram Phoniro Okt  

Lägg till videosamtalsfunktion i vårdpersonalens applikation Kärrman, Bröhne Okt-Nov 

Koda videosamtal för brukarens applikation  Kärrman, Bröhne Nov 

Systemdesign med flödesschema  Kärrman, Bröhne Okt-Maj 

Första testet av videosamtal, inom gruppen Projektgruppen Nov 

Åtgärder Kärrman, Bröhne Nov 

Besök hos Apple Phoniro Nov-Dec 

Utveckla krav  Lejdström, Isaksson Okt 

Utveckla önskemål Lejdström, Isaksson Okt 

Undersökningar om gränssnitt, färger, textsnitt Lejdström, Isaksson Nov 

Studera Phoniros insamlade information Lejdström, Isaksson Okt-Nov 

Undersökningar om vad marknaden önskar Lejdström, Isaksson Nov-Jan 

Skaffa skissprogram ex WireframeSketcher Lejdström, Isaksson, Phoniro Okt-Nov 

Interaktionsdesign, design och koncept framtagning Lejdström, Isaksson Okt-Apr 

Presentation av skisser för Phoniro Lejdström, Isaksson Dec-Apr 

Testa koncept på användare Lejdström, Isaksson Jan-Apr 

Koda koncept Kärrman, Bröhne Dec-Apr 

Testa videosamtal online, mellan projektmedlemmar Kärrman, Bröhne Dec-Jan 

Kommun att samarbeta med Phoniro Dec-Jan 

Användartest med testpiloter Lejdström, Isaksson Feb-Mar 

Workshops med testpilot om tilläggstjänster Lejdström, Isaksson Dec-Maj 

Åtgärder Projektgruppen Mar-Apr 

Konceptrapport Lejdström, Isaksson Dec 

Slutrapport Lejdström, Isaksson Feb-Maj 

Presentation 1 Lejdström, Isaksson Dec 

Presentation 2 Lejdström, Isaksson Maj 

Utvärdering Projektgruppen, Phoniro Maj 
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Bilaga 3- Projektplan 

Nedan följer en utförlig lista på intressenter samt kommunikationsplan: 

Vem? Varför? Vad? När? Hur? Ansvarig 

Möjlighe

t att 

påverka 

(1-5) 

Vilja att 

påverk

a (1-5) 

Prioriterin

g 

Magnus Fröberg 

Säkerställa att 

projektet löper 

på i rätt 

riktning 

Regelbundna 

avstämningar och 

avrapporteringar 

Löpande, 

mins ten 

gång I 

veckan. 

Mail, 

telefon, 

personliga 

möten, 

Skype 

Lejdström 

och 

Isaksson 

5 5 25 

Övrig personal på 

Phoniro 

Säkra att 

utvecklingen 

av produkten 

går i linje med 

företagets 

övriga 

verksamhet 

Applikationens 

utformning och 

tjänster. 

Löpande 

Mail, 

telefon, 

personliga 

möten, 

Skype 

Lejdström 

och 

Isaksson 

3 4 12 

Projektgruppen 

Föra projektet 

framåt, i rätt 

riktning 

Milstolpar, 

hålltider, 

avrapportering, 

brainstorming, 

utveckling mm 

Varje vecka 

Personlig

a möten, 

Skype 

Lejdström 

och 

Isaksson 

5 5 25 

Kommuner 

De kommer att 

köpa in 

produkten. 

Deras åsikter 

är 

betydelsefulla 

Att det kommer att 

finnas en ny tjänst 

som är möjlig att 

köpa in 

Redan börjat 

så smått och 

fortsätter 

löpande 

under 

projektets 

gång 

Mail, 

personliga 

möten 

Lejdström

, Isaksson 

och 

Fröberg 

2 5 10 

Vårdpersonal 

De kommer att 

använda 

produkten i det 

dagliga 

arbetet. Deras 

åsikter är 

viktiga 

Det utvecklas en ny 

produkt. De ska få 

möjlighet att tycka 

till under 

utvecklingen 

Under 

utvecklinge

n 

Personlig

a möten, 

enkäter, 

tester 

Lejdström 

och 

Isaksson 

3 5 15 

Brukare 

Den primära 

användarens 

åsikter är av 

högsta vikt 

Det utvecklas en ny 

produkt. De ska få 

möjlighet att tycka 

till under 

utvecklingen 

Under 

utvecklinge

n 

Personlig

a möten, 

enkäter, 

tester 

Lejdström 

och 

Isaksson 

3 5 15 

Anhöriga 

De kommer att 

använda 

och/eller ta del 

av produkten 

tillsammans 

med de gamla 

och/eller sjuka 

Det utvecklas en ny 

produkt. De ska få 

möjlighet att tycka 

till under 

utvecklingen 

Under 

utvecklinge

n 

Personlig

a möten, 

enkäter, 

tester 

Lejdström 

och 

Isaksson 

3 5 15 
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Testpiloter 

Prova och 

utvärdera en 

prototyp 

När prototyp finns 

tillgänglig ska de få 

prova produkten 

och ha åsikter om 

den 

När prototyp 

finns 

Personlig

a möten, 

enkäter, 

tester 

Lejdström 

och 

Isaksson 

5 5 25 

Apple 

Tjänsten ska 

byggas på 

Apples 

operativsyste

m 

Vad produkten ska 

leverera 
Regelbundet 

Mail, 

Personlig

a möten, 

Skype 

Fröberg 2 2 4 

Samarbetspartner

s 

Kunna 

inhämta 

kunskap från 

tredje part 

Diskussioner om 

produktens 

tekniska 

egenskaper 

När behov 

finns 

Mail, 

telefon, 

personliga 

möten 

Lejdström 

och 

Isaksson 

2 1 2 

Högskolan i 

Halmstad 

Få och ge 

information 

angående 

projektet som 

helhet.  

Avstämningsmöte

n tillsammans med 

handledare på 

skolan 

Varje vecka 

Personlig

a möten, 

mail 

Lejdström 

och 

Isaksson 

2 2 4 

Media 

De kommer att 

rapportera om 

produkten 

Tillhandahålla 

riktig och väsentlig 

information 

angående 

produkten 

Vid 

lansering 

Mail, 

intervju, 

personliga 

möten 

Phoniro, 

Lejdström 

och 

Isaksson 

3 3 9 

Samhälle 
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