
Bilaga A – Kravspecifikation till Kenneth Nilsson 

Medicinering inom hemtjänsten 
I dagens hemtjänst så har man en vision att få avvikelserna till noll procent vid medicinering. 
Majoriteten av dessa avvikelser grundar sig i glömska, till exempel kan vårdaren vara i färd 
med att ge medicinen men så knackar det på dörren och vårdaren lägger ifrån sig medicinen 
för att gå och öppna och glömmer bort medicineringen.  
Vårt projekt kommer att handla om att säkerställa kvalitén på den vård som hemtjänsten 
levererar. För tillfället så använder vårdarna i hemtjänsten mobiltelefoner för att med hjälp av 
en mjukvara utvecklad av Phoniro öppna brukarnas ytterdörrar. Vi vill integrera in fler 
funktioner i det här systemet så att vårdarna kan få påminnelser om medicineringen. Vi vill 
också att vårdarna ska kunna lämna uppdaterade uppgifter om brukarens tillstånd och 
liknande till nästa vårdare som kommer och också att vårdaren ska kunna få fram vilken 
vårdare som ska besöka brukaren nästa gång.  
Alla dessa ytterligare funktioner måste vara i linje med lagen samtidigt som de gynnar både 
vårdarna och brukarna.  
Vår uppgift blir primärt att dels identifiera så många nya användbara funktioner som möjligt 
som kan säkerställa kvalitén på tjänsten som hemtjänsten genomför och samtidigt se till att 
varken integriteten eller lagen blir kränkt.  
Den uppgift som IDE-studenterna får är att från ett blockschema med flera funktioner som 
beskriver vad vi vill att mjukvaran ska göra koda dessa så att vi får en fungerande mjukvara. 
Mjukvaran kommer också att behöva krypteras till en vis grad av säkerhetsskäl. Självklart så 
skulle vi också uppskatta om IDE-studenterna också kommer med förslag på ytterligare 
funktioner eller förbättringar på mjukvarans arkitektur.  
 

Programmeringsspråk  
Java  
C#   
 

Kontaktpersoner 
Martin Jonasson  
marjon08@student.hh.se 
0709-983484 
 
Trung Hoang 
truhoa07@student.hh.se 
0720-479797 
 
Magnus Janver; 
magjan08@student.hh.se 
0702292250 



Bilaga B – Gantt-schema 

 



Bilaga C – FMEA 



Bilaga D – Kommunundersökningar 

Intraphone (Varberg) – 27/1 
Kontaktperson: Leif Sjunnesson 
Varberg har ett system som kallas Intraphone och som går ut på att registrera hur lång tid 
personalen är ute hos brukarna, för att sedan använda detta som ett underlag till 
avgiftsbestämmelser. Systemet går ut på så sätt att när personalen kommer in i brukarens 
hem slår han/hon via sin egen mobiltelefon eller brukarens telefon in en kod som registreras 
i systemet att nu börjar besöket. Sedan följer besöket som vanligt för personalen med 
medicinhantering och serviceutförande och när besöket är slut slår han/hon in en kod via 
telefonen igen som registreras i systemet att nu är besöket slutfört. Då har man även 
möjlighet att prata in ett meddelande om vad som har hänt under besöket som tas emot av 
Intraphones personal i andra änden och som skriver ner detta till textform och för in i 
Varbergs system som arkivering. På detta sätt kan man följa upp hur besöken har gått och 
ifall brukarna får den besökstid som de är behöriga till. Det kan även ge en säkerhet till 
anhöriga att hemtjänsten genomför sina uppgifter. 
 
Fördelen som vår kontaktperson på Varberg såg i systemet är underlaget som det ger och 
möjligheten att följa vad som händer ute på fältet och följa upp ifall den besökstiden hos en 
brukare blir för liten eller till och med för stor. Fördelen är även själva meddelandesystemet 
och funktionen för personalen att prata in ett meddelande som sedan görs om i textformat. 
På detta sätt slipper personalen trilskas med digital införningsförförande, utan de kan enkelt 
prata in och så sköter någon annan den dokumentära delen. Fördelen är även att detta 
system kombinerar enkelhet hos personalen, som kanske inte är vana vid mer tekniska 
lösningar, och digital dokumentation med textformat som enkelt förs in i ett större system. 
 
Nackdelen som vår kontaktperson sade fanns med systemet är att det är begränsande. Det 
är bra på dokumentationsbiten, men inget övrigt. Han ville gärna lägga till ett 
nyckelhanteringssystem likt Phoniro i deras organisation och han sade att ifall vi lyckades 
fixa något liknande som Intraphone har i Phoniros system så var han väldigt intresserad av 
det. För då ansåg han att Intraphone inte hade någon affärsidé längre. Nackdelen med 
systemet att tala in som sedan överförs till text är att det är relativt dyrt i jämförelse med 
vad man får då man hela tiden måste ha personal i andra änden som tar emot 
hemtjänstpersonalens samtal och gör om de till textform. 
 
Magna Cura (Gislaved) - 31/1 
Kontaktperson: Lena Larsson 
I Gislaveds kommun är det primärvården (landstinget) som har ansvaret för Hälso- och 
sjukvården i ordinärt boende, och därmed medicinhanteringen. Hemtjänstpersonal 
dokumenterar naturligtvis om sina brukare fast med papper och penna, men inget som rör 
medicinering. Det händer att primärvården delegerar medicinhantering till 
hemtjänstpersonal över huvudmannagränserna, men de har inget elektroniskt system för 
detta. Systemet de använder är Magna Cura som är ett verksamhetssystem. 
Fördelen med Magna Cura är att de är en av de mest erfarna verksamhetssystem för 
hemvården och har mer eller mindre integrerat sig med branschen. 
Nackdelen är att systemet där täcker inget annat än planering och verksamhetssystem. 
Hemtjänst personalen måste arbeta med det gamla arbetstillgångna sättet med fysiska 
nycklar, papper och penna. 



Bilaga D – Kommunundersökningar 

Tes Planering (Falkenberg) – 1/2  
Kontaktperson: Birgitta Lomander Johansson 
Falkenberg har sedan införandet i november 2010 ett system vid namn Tes Planering som 
innefattar schema och uppföljning av hemtjänstbesök. Systemet fungerar på så sätt att alla 
vårdtagare och beslut som berör de förs in i systemet och läggs upp efter planering i ett 
schema. Personalen får sedan tillgång till denna information via en mobiltelefon ute på 
fältet. Via telefonen registrerar personalen när ett besök börjar och också när det slutar, som 
sedan registreras i Tes Planering. 
 
Fördelen som vår kontaktperson på Falkenbergs kommun ansåg att Tes Planering hade var 
schemaplaneringen och att systemet ger en bra uppföljning på vad som händer ute i 
verksamheten. Det ger även en gemensam plattform för hela Falkenbergs hemtjänst att 
använda, så att alla vet vad som händer i alla fall i sitt egna distrikt. 
 
Nackdelen som hon ansåg fanns i systemet är att det inte är ett utförligt sådant, utan det 
måste användas med andra för att ge full effekt. Dokumentationsbiten och planeringsbiten 
är Falkenberg nöjda med idag, men Test erbjuder ingen möjlighet för personalen att 
dokumentera via systemet. Detta medföljer att personalen fortfarande måste dokumentera 
manuellt vilket ger extra arbete. En annan nackdel som ett mobilsystem kan skapa är att 
personalen inte riktigt är vana vid ny teknik och på så sätt har problem att använda 
mobiltelefoner på ett smidigt sätt, vilket skapar onödigt extra arbete. Denna aspekt hade 
Falkenberg inte större problem med, lyckligtvis enligt vår kontaktperson, då personalen var 
väldigt tillmötesgående när det kom till den nyinförda tekniken och de hade överseende 
med att det tog ett tag för dem att bli vana vid systemet. Falkenberg är nöjda med sitt test 
av Tes Planering att det nu ska införas i hela organisationen. 

Logica Treserva (Hylte) – 8/3 
Kontaktperson: Erene Ståhlberg 
Hylte kommunen använder sig av Logica Treserva som är ett administrativt heltäckande 
system som ska minska det administrativa arbetet och ger personalen mer tid åt kvalitativa 
uppgifter. Treserva fungera på så sätt att allt planering och dokumentering handskas över 
dator, där allt personal har olika befogenhet och få olika informationer beroende var de har 
för befogenhet. En distriktssköterska har befogenhet över medicinering medan chefen har 
befogenhet över planeringssystemet.  
 
Fördelen som Erene påpeka med systemet är att även om inte all information kan synliggöra 
för de berörda personalerna kan man skicka meddelande mellan olika personaler inom 
systemet så att informationen kommer fram säker och handlingen ej överskrider SOL och 
HSL lagarna. 
 
Nackdelen med systemet är att programmet just nu inte har en helhetslösning. Hemtjänst 
personalen i dagsläge måste ta sig till kontoret och logga in sig på en dator för att 
dokumentera sociala och medicin avvikelse. Detta kanske fungera på mindre kommuner där 
alla har lätt tillgång till en dator, men om personalen måste besöka flera antal vårdtagare är 
risken att man glömmer bort vad man skulle rapportera när man väl har kommit fram till en 
dator. Detta kan leda till att information inte är så aktivt uppdaterad. 



Bilaga D – Kommunundersökningar 

Ekonomi 

Varberg  
Leif Sjunnesson på Varberg kommun berättar att det är svårt att svara på frågor för det 
beror på hur många extra funktioner som inkluderas och hur mycket de kan spara in på 
annat håll. Han säger ”Ju mer de tillför...ju mer är man säkert beredd att betala.”. 
Maxgränsen är dock cirka 10-20% av huvudfunktionen, så om låsbasen kostar 500kr är 
Varberg max villiga att betala mellan 50-100 kr för en programvara som ger extrafunktioner 
kring medicinhanteringen och liknande. 
 

Falkenberg  
Heinrich Schöpf på Falkenberg kommun berättar att det är svårt att svara på den specifika 
frågan, då det är många parametrar som spelar in vid ett inköp av system till verksamheten 
som är okända vid den hypotetiska frågan som vi har ställt. Han kan dock berätta hur de 
tänker mer allmänt kring dessa inköp. Det är två parametrar som utvärderas främst vid dessa 
inköp och det är det ekonomiska. Hur mycket kan detta system spara in när det kommer till 
tid och personal på andra områden? Dessa eventuella besparningar ska vara bevis- och 
verifierbara och kunna uppnås inom befintliga ramar. Man åsidosätter inte en extra budget 
för ett nytt system, utan det måste tas från andra delar av organisationen. Därför måste det 
tydligt framgå vilken besparingar kommunen kan göra på ett system för att det ska kunna bli 
intressant. En annan aspekt som inte berör det ekonomiska direkt, men som fortfarande är 
relevant vid inköp är om det är etiskt försvarbart. Skyddas den personliga integriteten 
fortfarande eller kanske till och med stärks med hjälp av det nya systemet? Heinrich 
poängterade att vad som är etiskt är inga absoluta begrepp, utan något som ändras under 
tidens lopp. Därför kan uppfattning från kommunen kring ett system ändras, vilket gör det 
viktigt för Phoniro att kontinuerligt återkoppla till sina kunder och höra vad de tycker om 
systemet. 
 

Halmstad  
Niklas Granfeldt är inne på samma tankebanor som föregående kommuner. Beroende på 
vad systemet kan spara in ekonomiskt på annat håll, desto mer är kommunen villiga att 
betala för ett nytt system. Med tanke på att vi tidigare har pratat med Niklas kring vårt 
system har han redan en inblick i hur vårt system är tänkt att se ut. Han berättar att när det 
kommer till medicinhanteringen finns där inga större ekonomiska vinster att inbringa, utan 
han ser en större möjlighet för oss att poängtera kvalitetssäkringen i organisationer tack vare 
vårt system. Och argumentera för vilka fördelar en säker medicinhantering kan ge för vården 
och även för hemtjänstens anseende överlag. Även vad felmedicinering kan ge för oönskade 
utgifter som sjukhusvård och personlig skada. 
 

Slutsats: 
Vi får med vårt system alltså kunna argumentera fördelarna som det ger både ekonomiskt 
och förbättring av vården i sig.  



Bilaga E – Enkät 

Enkät 
Vi är tre studenter som pluggar till Utvecklingsingenjör på Halmstad Högskola. Nu under vårt tredje 
och sista år är det dags för examensarbete och vårt handlar om medicinhanteringen inom 
hemtjänsten och att försöka förbättra denna med hjälp av ett program i en mobiltelefon. Nu undrar 
vi om du som jobbar inom hemtjänsten i Halmstad kan fylla i denna enkät och hjälpa oss i vårt 
fortsatta arbete. Enkäten består av tio frågor och informationen behandlas konfidentiellt och 
förmedlas under inga omständigheter vidare till tredjepart. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Fråga 1: Ålder 
 
 
 
 
Fråga 2: Distrikt ________________________________________________________ 
 
Fråga 3: Er privata TV kan beskrivas som följande……. 
 
 
 
Fråga 4: Har du tillgång till en privat dator? 

Ja Nej 
  

 
Fråga 5: Har du tillgång till en privat mobiltelefon? 

Ja Nej 
  

     ↓ 
                        Märke:_________________________  
 
Fråga 6: Du får tillgång till de senaste nyheterna främst via…. 

Tidning Radio TV Dator Mobiltelefon Kollegor 
      

 
Fråga 7: Du betalar dina räkningar via…. 

Banken Autogiro Dator Mobiltelefon 
    

 

≤ 30år  
31år - 50år  
51år ≤  

”Platt-TV” ”Tjock-TV” Ingen TV 
   



Bilaga E – Enkät 

Fråga 8: I ditt arbete använder du Phoniros låssystem via en mobiltelefon? 
Ja  Nej 

  
                                                        ↓                                                           ↓                     
Fråga 9:   Är du nöjd med Phoniros låssystem?          Har du hört talas om Phoniros låssystem tidigare?        
 
                                                                                                               
      
 
Fråga 10: (Fortsättning på fråga 9) 
 
Vad tycker du gör Phoniros låssystem bra idag?    
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du saknas/kan förbättras med det nuvarande låssystemet från Phoniro? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Vi i projektgruppen tackar så hjärtligt för ert samarbete! 
//Martin Jonasson, Trung Hoang och Magnus Janver, U3 
 

Ja Nej 
  

Ja Nej 
  



Bilaga F – Enkätsvar (Sammanställning) 

Hemtjänstgrupp: 5 st inom Halmstad kommun   
  Används phoniros låssystem? Ja 

  
  

  Antal besvarande enkäter: 89       
  

       Fråga 1 :  Ålder? ≤ 30 31-50 51≤ 
   

 
11 36 42 

   
        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fråga 3 : Privat TV? Platt-TV Tjock-TV Ingen TV 

   
 

66 27 1 
   

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Bilaga F – Enkätsvar (Sammanställning) 

 
Fråga 4: Privat Dator? Ja Nej 

    
 

79 10 
    

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fråga 5: Privat mobil? Ja Nej 

    
 

86 3 
    

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Bilaga F – Enkätsvar (Sammanställning) 

 

  

 

Märke: 
 Sony Ericsson 29 

Ericsson 7 
Nokia 29 
LG 2 
Samsung 7 
Blackberry 1 
Siemens 1 
Motorola 3 
iPhone 2 
HTC 1 
? 4 
 

 
  
  
       



Bilaga F – Enkätsvar (Sammanställning) 

 
Fråga 6: Nyheter Tidning Radio TV Mobiltelefon Dator Kollegor 

   
 

32 15 44 1 15 8 
   

           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          Fråga 7: Räkningar Banken Autogiro Dator Mobiltelefon 

     
 

10 21 28 0 
     

           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



Bilaga F – Enkätsvar (Sammanställning) 

 
Fråga 9: Är du nöjd? (Phoniros låssystem) Ja Nej 

    

 
74 13 

 

Notis: 2st svarade 
inte på denna fråga 

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fråga 10:  

      är bra idag --> behöver inte använda nycklar   65 
   säkrar nyckelhanteringen 

 
3 

   lättare att öppna och låsa 
 

2 
   kan ringa till sjuksköterska 

 
1 

   kan kontakta vårdtagare, kollegor 
 

2 
   Snabbt system 

  
1 

   bättre säkerhet 
  

2 
   säkert system 

  
1 

   liten och nätt (telefon)   1 
 

 

       

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Bilaga F – Enkätsvar (Sammanställning) 

saknas/  långsamt system     10 
 /kan förbättras tidsregistrering fungerar ej 

 
4 

 --> Bättre mobiltelefoner 
 

1 
   Bättre täckning 

  
1 

   telefonen stängs av (ostabil) 
 

2 
   utloggning sker för ofta 

 
12 

   problem ibland att öppna och låsa dörr 7 
   måste väcka dörren genom knackning 1 
   lättare, snabbare tillgång till de som har låset idag 1 
   passar inte till alla dörrar 

 
2 

   svårt att öppna vissa dörrar 
 

2 
   systemet krånglar 

  
1 

   kontrollerande 
  

2 
   går inte att använda till soprum 

 
4 

   kan vara krånglig med in- och utloggning 1 
   bättre uppdatering 

  
3 

   varning när batteriet börjar ta slut 6 
   krävs bra telefoner för att systemet ska fungera 1 
   automatisk uppdatering 

 
4 

   måste väcka dörren genom knackning 5 
   lätttillgänglig karta eller översikt över området 1 
   dagsplaneringen i systemet 

 
2 

   information förs inte vidare mellan personal 1 
   inte anpassad information efter sitt jobbområde 1 
   kräver snabbare hjälp från support vid krångel 1 
   inför socialdokumentation 

 
1 

   inför meddelandefunktion till och från SSK 1 
   Att den krånglar på vinten 

 
4 

   Att använda fysiska nycklar igen 
 

1 
   Systemet blir mer användavänligt 

 
5 

   Större text på mobilen   1 
 

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Bilaga F – Enkätsvar (Sammanställning) 

 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Bilaga G – Patrullering (Inre, Yttre) 
 

”Inre patrullering” (Martin) 
Den inre patrulleringen innefattade två långa besök som inkluderade bland annat duschning, 
frukost och morgonbestyr. Besöken fungerade smärtfritt och vårdgivaren i fråga berättade 
lite hur medicinhanteringen gick till. Vårdgivaren och projektgruppsmedlemmen diskuterade 
gemensamt hur tankarna kring examensprojektet såg ut och vad det fanns för saker att 
inkludera i det. En sak som tydligt kom fram vid dessa långa hemtjänstbesök var Phoniros 
säkerhetsfunktion, som loggar ut användaren i fråga automatiskt 60 minuter efter inloggning 
för att säkerställa att telefonen med känslig information inte har kommit i fel händer. Vid ett 
av dessa långa besök på över 60 minuter blir detta dock besvärligt då det sker per automatik 
inom ett sådant besök och det skapar irritation hos personalen i fråga. Detta problem har 
diskuterats med Phoniro och de påtalar att det är en svår balansgång att gå mellan att skapa 
ett säkert system och att göra det så enkelt som möjligt för personalen. Phoniro påpekar att 
det är svårt att sätta en tidsgräns för att skapa ett säkert system som inkluderar alla typer av 
besök, men en gräns måste dras någonstans. 

”Yttre patrullering” (Trung) 
Den yttre patrulleringen bestod av fem korta besök som varierade väldig mycket mellan 
sysslorna. Sysslorna kunde vara allt från att tillaga havregrynsgröt, som vårdtagaren sedan åt 
själv, till att i vissa fall få använda sondmatning genom en knapp i magen. Det framkom även 
att hemtjänstpersonalen kan ha olika spetskompetens. Just den berörda vårdgivaren i det 
här fallet hade jobbat som undersköterska innan, vilket gjorde att hon kunde ta sig an lite 
mer komplexa arbetsmoment. 
Distributionen av mediciner bearbetas på många olika sätt. Vissa har e-dos som personalen 
kan ta fram, men sedan finns det andra som distriktssjuksköterskan begär. Det kan vara 
mätning av puls, blodprov eller injektion av insulin och dessa rutiner kan vara mycket 
komplicerande som kräver hög noggrannhet. 
Den yttre patrullen innefattar bostäder som inte ligger nära servicehuset och bostaden kan 
variera från stugor, villor till lägenheter. 
Generellt måste hemtjänstpersonalen hålla reda på många olika arbetsmoment och det 
skiljer sig från vårdtagare till vårdtagare. Det kan vara något så simpelt som att inte slå i 
dörren vid ankomst eller att en viss arbetsorder genomförs för just denna vårdtagare. 
Vårdtagarens aspekt på hemtjänsten verkade väldig positivt och de är i nuläget nöjda med 
servicen de har, men det som kunde förbättras var exempelvis att de vill ha samma personal 
eller att personalen kunde vara mer flexibel när det gäller tiderna så att det inte krockar med 
andra avvikande ärende. Det bekräftades under besöket att vårdtagaren ville veta när och 
vem kommer på nästa vistelse och detta kunde tyvärr inte informeras av 
hemtjänstpersonalen på grund av deras komplexa arbetsschema.  
 
Under besökets gång framkom det att under dessa fem besök hade ingen av vårdtagarna ett 
Phoniro låssystem och vi bad hemtjänstpersonalen förklara. Det som fördes fram som orsak 
var att vårdtagarna oftast var rädda att vem som helst med en mobiltelefon kunde komma in 
hos dem vilken tid som helst. Denna fråga ställdes till en av vårdtagarna och då framkom det 
att vårdtagaren inte hade kännedom om att de kunde få tillgång till ett sådant låssystem. 
Detta visar att informationsflödet mellan Phoniro och hemtjänstpersonalen brister 
någonstans på vägen. Personalen hade inte kunskap om produkten och dess 
säkerhetssystem och därför följer denna informationsbrist vidare till vårdtagaren.



Bilaga H – Flödesschema (Exjobb) 
 

 
 



Bilaga I – Affärsplan 
 

Affärsplan 

Information från Phoniro 
1. Vad kostar lockbase i genomsnitt med montering och allt som behövs för att få det att 
fungera på plats?  
Svar: Snittpris ca 80-150 kr/mån per brukare (Snitt 115kr) 
 
 2. Ungefär hur många kommuner finns det idag som har köpt in ett Phoniro/Catrel-system?  
Svar: Antalet nuvarande Phoniro kund ca 100 kommuner (av totala 290 kommuner i Sverige) 
 
3. Hur många låssystem köper en kommun in i genomsnitt (antal brukare per kommun som 
använder låssystemet)?  
Svar: Helt beroende av storlek på kommun men ca 300-600st (snitt 450st) 
 

Framtidskalkyl 
Framtidskalkylen syftar till att beräkna ett uppskattat värde på hur mycket vår programvara 
kan bidra till Phoniros omsättning. Den är baserad dels på tanken att de befintliga 
kommunerna i Phoniros kundlista väljer att köpa vår programvara som en tilläggstjänst och 
dels på att vår tilläggstjänst gör att Phoniro kommer att få nya kunder genom att vinna ett 
större antal upphandlingar i framtiden. 
 
Befintliga kunder: 
Här utgår vi från Phoniros nuvarande kunder och hur stor andel av dem som är intresserade av 
att köpa till de funktioner som vår programvara erbjuder. Vi utgår från att Phoniro kan ta ut 5 
kr extra per låssystem och brukare per månad och att 10% av de nuvarande kommunerna är 
intresserad av detta. Då får vi genom följande uträkning fram på hur Phoniros omsättning kan 
öka tack vare vår programvara och detta inom en tre års period. 
Kostnad: + 5kr/mån per brukare 
Utökning av kundbas: 10 kommuner 
Antal låssystem per kommun (snitt): 450st 
Uträkning: 450 * 10 *5 = 22 500 kr/mån = 270 000 kr/år 
 
Nya kunder: 
Här utgår vi från de kommuner som Phoniro inte har som kunder idag och hur stor andel av 
dem som blir intresserade av Phoniros låssystem nu när våra funktioner ingår. Vi utgår från 
att Phoniro kan locka till sig 12 kommuner (en ökning med 12% av deras nuvarande kundbas) 
och att de kan ta ut 120kr per låssystem. 115 kr som låssystemet kostar i snitt idag och plus 
extra avgiften på 5 kr för de extra funktioner vår programvara erbjuder. Då får vi genom 
följande uträkning fram hur många nya kunder Phoniro kan locka till sig när de kan erbjuda 
fler funktioner tack vare vår programvara och detta inom en tre års period. 
Kostnad: 120kr/mån per brukare (115+5) 
Utökning av kundbas: 12 kommuner 
Antal låssystem per kommun (snitt): 450st  
Uträkning: 450*12*120 = 648 000 kr/mån  = 7 776 000 kr/år 
 



Bilaga I – Affärsplan 
 

 
Kommentar: 
Orsaken till att vi valde högre procentsats på nya kunder beror på att de befintliga kunderna 
kan ha liknande lösningar som vår programvara erbjuder och på så vis inte är lika villiga att 
investera i en utökning av deras nuvarande system. Uträkningen ovan utgår från en 
mellanprognos med 10%-ökning på deras befintliga kundkrets och en 12%-ökning av nya 
kunder. Nedan följer siffor på en lägre ställd och en högre ställd prognos för att ge en bredare 
och mer komplex bild över potentialen i vår programvara. Resultatet visar hur Phoniros 
omsättning kan öka på årsbasis inom de tre åren som beräkningarna berör. 
 
 Befintliga kunder Nya kunder 
Låg prognos 5% 135 000 5% 3 240 000 
Mellanprognos (se ovan beräkningar) 10% 270 000 12% 7 776 000 
Hög prognos 15% 405 000 20% 12 960 000 
 
 
 
 


