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FÖRORD 

Med detta förord vill vi rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till studien. Tack 
till alla intervjupersoner som generöst ställt upp med sin tid och delat med sig av sina unika 
erfarenheter, utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Tack till Charlotta som 
fick oss att inse vilket intressant och viktigt ämne detta är. Vi vill även tacka vår handledare 
Els-Marie Anbäcken som med stort intresse och engagemang har stöttat oss under hela 
processen och låtit oss arbeta fram vår egen uppsats. Ett stort tack också till Michael och 
Daniel som stått ut med oss under den här perioden och agerat bollplank när kreativiteten 
saknats.  

Vi går nu vidare mot nya utmaningar och mål med ett citat som följt oss sedan utbildningens 
start: 

"Working hard is important, but there's something that matters even more, believing in 
yourself. Think of it this way, every great wizard in history has started out as nothing more 
than what we are now; students. If they can do it, why not us?" 

− Harry Potter  
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SAMMANFATTNING 

Studien syftar till att undersöka uppfattningen av välfärdsteknik ur två perspektiv i 
äldreomsorgen samt undersöka hur välfärdstekniken uppfattas kunna svara emot äldre 
personers behov utifrån Socialtjänstlagen. Detta för att bidra med en ökad kunskap och 
större förståelse för välfärdsteknikens syfte samt dess implementering. Följande 
frågeställningar utformades med mål att besvara studiens syfte: Vad ses som förtjänster och 
begränsningar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen? Hur uppfattar biståndshandläggare 
och enhetschefer inom hemtjänsten att välfärdstekniken understödjer att uppfylla de krav 
gentemot äldre personer som ställs på kommunen i enlighet med Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § 
och 5 kap. 4, 5 §§? Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 
metod. Urvalet bestod av totalt åtta intervjupersoner. 

I resultatet framkommer en övervägande positiv inställning till välfärdstekniken hos alla 
intervjupersoner och det tycks finnas en övergripande samstämmighet i förståelsen av vikten 
att implementera välfärdstekniken i äldreomsorgen. Ur resultatet framkommer en skillnad 
mellan professionerna vad gäller uppfattningen om hur välfärdstekniken kan vara behjälplig i 
uppfyllandet av äldre personers behov utifrån Socialtjänstlagen.  

 

Nyckelord: Biståndshandläggare, Enhetschef inom hemtjänsten, Kameratillsyn, Skälig 
levnadsnivå, Äldre personer. 
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ABSTRACT 

The study aims to exam the perception of Welfare Technology from two perspectives in 
elderly care, and how welfare technology is perceived to be able to respond to the needs of 
older people based on the Social Services Act. This contributes to increased knowledge about 
welfare technology. Following questions were formulated: What are the advantages and 
limitations of welfare technology in the eldercare? How do case managers and unit managers 
in the home service perceive that welfare technology supports meeting the requirements for 
older people that are placed on the municipality in accordance to the Social Services Act, 
Chapter 4, section 1 and Chapter 5, section 4, 5? The study has a qualitative approach and 
was performed with semi structured interviews with eight interviewees.  

The result shows a predominantly positive attitude towards welfare technology and it seems 
to be an overall consensus in understanding the importance of implementing welfare 
technology in elderly care. There is a certain difference between the professions regarding the 
perception of how welfare technology can assist in meeting older people's needs under the 
Social Services Act. 

 

Keywords: Camera Attendance, Case Manager, Older People, Reasonable Standard of Living, 
Unit Manager. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Att vi människor lever längre idag än vad vi tidigare har gjort kan möjligen ses som en av 
mänsklighetens största framgångar (National Geographics Sverige, 2011). Detta som ett 
resultat av stora framsteg i sjukvården, större tillgång till utbildning och arbetstillfällen samt 
ökad jämlikhet mellan könen. Vår tilltagande livslängd resulterar i en allt äldre befolkning. 
Aldrig tidigare har gruppen av äldre människor varit större än gruppen barn i världen. Detta 
håller dock på att förändras. En bidragande faktor till detta globala fenomen är att 
utvecklingen av preventivmedel, och därigenom möjligheten till att planera graviditeter på 
ett annat sätt än tidigare, har lett till minskat antal barnafödslar (World Health Organisation, 
2011).  

Hela världens befolkning blir äldre och äldre. Om 12 år, närmare bestämt år 2030, beräknas 
det för första gången i historien finnas fler äldre personer än vad det finns barn i åldrarna 0–
9 år. Samma år beräknas även antalet äldre personer över 60 år ha stigit med 56 procent, 
från att år 2015 ha varit 902 miljoner, till att år 2030 vara 1.4 miljarder människor. Därmed 
beräknas en sjättedel av världens befolkning år 2030 bestå av äldre personer som är över 60 
år. Dessutom uppskattas världens äldsta äldre, det vill säga gruppen personer som är över 
80, år ha tredubblats fram till år 2050 och beräknas då vara 434 miljoner (United Nations, 
2015; World Health Organisation, 2011).  

Det är inte bara världen överlag som står inför denna förändring, utan även Europa och 
Sverige. År 2030 förutspås nämligen mer än en fjärdedel av befolkningen i Europa bestå av 
äldre personer och så även i Sverige (United Nations, 2015). Närmare 2,5 miljoner människor 
i Sverige kommer år 2030 enligt prognoser vara över 65 år (Statistiska Centralbyrån, 2017). 
Detta betyder att Sverige, liksom hela världen, står inför en stor demografisk förändring 
(United Nations, 2015). Det medför i sin tur nya utmaningar för att få den svenska välfärden 
att fungera och då inte minst inom äldreomsorgen. Med fler personer som lever längre och 
med färre förvärvsarbetande människor, som ska stå för välfärdens finansiering, står vi så väl 
inför ekonomiska som organisatoriska utmaningar som medför frågor kring en mer effektiv 
fördelning av resurser (Riksdagen, 2015). Detta då målet i svensk lagstiftning är att äldre ska 
få möjlighet att leva och bo i sina hem så långt det är möjligt (SFS 2001:453). Det är därför av 
stor vikt att vara nytänkande inom äldreomsorgen och komma på smarta lösningar för att på 
ett smidigt och bra sätt kunna tillgodose alla äldres behov. Det är där välfärdstekniken kan 
tänkas vara oss behjälplig.  

För att välfärdstekniken ska kunna implementeras på ett bra och fungerande sätt krävs det 
att involverade yrkesgrupper har en positiv bild och en accepterande inställning till tekniken. 
Två av dessa yrkesgrupper inom socialt arbete är biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
och enhetschefer inom hemtjänsten. Då enhetschefer kan tänkas representera 
omsorgsgivarna och biståndshandläggare kan tänkas representera de kommunala 



   
 

2 

riktlinjerna utifrån Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), är dessa yrkesgruppers uppfattning om 
välfärdstekniken av vikt inte bara genom arbetsuppgifterna de utför utan även på grund av 
deras direkta kontakt med äldre personer, som i sin tur är möjliga användare av 
välfärdstekniken. Då besluten om välfärdstekniken tas av biståndshandläggare men utförs av 
omsorgsgivaren är det intressant att undersöka vad uppfattningarna om välfärdstekniken är 
hos de båda yrkesgrupperna, men också att försöka ta reda på hur inställningen till 
välfärdstekniken ser ut utifrån Socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  

1.1 Bakgrund - Välfärdsteknik i Sverige  
Utvecklingen av välfärdstekniken inom äldreomsorgen har som mål att underlätta för både 
den äldre och dennes anhöriga. Den syftar också till att underlätta i arbetet för vård- och 
omsorgspersonal och för beslutsfattare inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård. De sju 
insatserna som idag erbjuds är passivt larm/sensorer, vårdplanering via bildkommunikation, 
GPS-larm, elektroniska lås till hemtjänstens brukare, trygghetskamera/nattillsyn med 
kamera, dagtillsyn med hjälp av kamera och påminnelse för medicin. Trots att cirka 80 
procent av Sveriges kommuner erbjuder någon typ av välfärdsteknik inom äldreomsorgen för 
ordinärt boende, så går implementeringen långsammare än planerat. Exempelvis var det 
under år 2017 endast 517 personer i 88 kommuner som använde nattkameror. Forskning har 
dessutom enbart fokuserat på de äldre personer som har valt att testa nattkamera och därav 
finns det inte någon förklaring till varför äldre personer väljer att inte ha nattillsyn via 
kamera (Socialstyrelsen, 2017). 

På grund av den demografiska förändringen och en allt äldre befolkning är välfärdsteknik 
central och nödvändig i utvecklandet av såväl dagens som framtidens äldreomsorg. Att 
ambitionen med välfärdsteknik är hög framgår tydligt i visionen som antogs av Regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting år 2016 (Socialdepartementet, 2016):  

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 
samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet 
(s. 3).	  

1.2 Bakgrund - Välfärdsteknik i den undersökta kommunen 

I led med att utveckla och implementera välfärdsteknik startade år 2013 ett statligt 
finansierat projekt. I projektet deltog fem pilotkommuner som kom att bli först med att testa 
olika typer av välfärdsteknik samt vara en del av utvecklingen av dessa (Nilsen, Dugstad, 
Eide, H., Knudsen Gullslett & Eide, T., 2016). De olika typerna av välfärdsteknik som 
användes i projektet i den, för den här studien, undersökta kommunen var Nattfrid, Artic 
touch, Giraffen och Ippi. Nattfrid är en tjänst i form av en webbkamera som används för 
tillsyn på natten istället för fysiska besök. Tillsynstillfällena som varar i ca 30 sekunder spelas 
inte in och sker endast vid överenskomna tidpunkter. Om kunden är i behov av hjälp under 
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natten så sker ett fysiskt besök. Artic touch är en typ av pekskärm uppkopplad till nätet som 
erbjuder bildtelefoni och kunden har då möjlighet att kommunicera via ljud och bild med 
hemtjänstpersonal. Förutom hemtjänstpersonalen kan också tre anhöriga eller andra 
närstående kopplas till enheten. Beroende på kundens önskemål kan svarsfunktionen ställas 
in på så vis att den antingen sker automatiskt eller manuellt. Giraffen fungerar ungefär på 
samma sätt som Artic touch men kan förflyttas på en ställning i kundens hem, likt en robot. 
Ippi är en elektronisk brevlåda som kopplas ihop med kundens TV och möjliggör för den 
äldre personen att kunna ta emot och skicka sms och mail (Åkerlind, Martin & Gustafsson, 
2017a).  

Under denna studies genomförande var den enda insatsen av välfärdsteknik som erbjöds och 
användes Nattfrid. 

1.3 Problemformulering 
Då Sverige har en åldrande befolkning kommer det i framtiden att vara av vikt att kunna 
tillgodose äldre personers omsorg på nya och innovativa sätt, där är välfärdsteknik ett 
ledande hjälpmedel. Sveriges regering har antagit visionen om att år 2025 vara främst i 
världen på att använda digitalisering och e-hälsa (Socialdepartementet, 2016). För att kunna 
implementera välfärdstekniken på ett bra sätt inom äldreomsorgen är det av vikt att ständigt 
se på den utifrån olika perspektiv, varav två centrala perspektiv är biståndshandläggares och 
omsorgsgivares. Då tekniken medför en snabb utveckling intresserade sig studiens författare 
för hur yrkesutövare inom det äldreinriktade sociala arbetet uppfattar välfärdsteknik samt 
hur den uppfattas överensstämma med gällande lagar.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka uppfattningen av välfärdsteknik ur två perspektiv, 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen och enhetschefer inom hemtjänsten. Vidare syftar 
studien till att undersöka hur välfärdstekniken uppfattas kunna svara emot den äldre 
personens behov utifrån Socialtjänstlagen. 

Frågeställningarna formuleras enligt följande: 

♦ Vad ses som förtjänster och begränsningar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen? 
♦ Hur uppfattar biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten att 

välfärdstekniken understödjer att uppfylla de krav gentemot äldre personer som ställs 
på kommunen i enlighet med Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 4 kap. 1 § och 5 kap. 4, 
5 §§? 
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1.5 Begreppsförklaringar och lagtext 
Vidare förklaras begrepp som kan tänkas underlätta för läsning av föreliggande studie och de 
lagtexter som är centrala presenteras. 

1.5.1 Välfärdsteknologi och välfärdsteknik 

Det finns en viss skillnad mellan begreppen välfärdsteknologi och välfärdsteknik. Det 
förstnämnda syftar enligt Socialstyrelsen (2015a) till själva kunskapen om välfärdstekniken, 
medan välfärdsteknik definieras som "Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd 
risk att få en funktionsnedsättning" (Socialstyrelsen, 2015b). I studien används begreppet 
välfärdsteknik då det främst är tekniken i sig som är i fokus. Vidare när begreppet nämns i 
studien syftar studiens författare framförallt på den välfärdsteknik som inom tidigare projekt 
erbjudits i den undersökta kommunen. Studiens intervjupersoner använder sig dock av båda 
begreppen men tolkas i föreliggande studie syfta på det som definieras som välfärdsteknik 
enligt ovan. 

1.5.2 Biståndshandläggare 

Biståndshandläggare finns inom olika områden inom offentlig förvaltning och är den 
yrkesutövare som beslutar om bistånd. Biståndshandläggare i denna studie arbetar inom 
äldreomsorgen och begreppen biståndshandläggare och biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen kommer att användas omväxlande. 

1.5.3 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Rätten till bistånd 

1 st. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt. 
3 st. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 
4 st. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag 
(2016:654). 

1.5.4 5 kap. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Särskilda bestämmelser för olika 
grupper - äldre människor 

4 § - Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427) 
5 § 3 st. - Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427) 
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2  TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för studien. 
Artiklarna som valts anses vara relevanta för studiens syfte och kommer även att visa på den 
forskningslucka som öppnade intresset för studien. Först presenteras ett avsnitt om den 
lagstiftning som gäller för den svenska äldreomsorgen, vidare följer ett avsnitt om attityder 
om välfärdsteknik och till sist redogörs de etiska aspekterna gällande välfärdsteknik. I 
avsnittet följer en kort presentation av varje artikel första gången de nämns, detta för att få 
en tydligare förståelse för artikelns ursprung.  

2.1 Den svenska äldreomsorgens lagstiftning 
I en litteraturstudie av Szebehely och Trydegård (2014) kartläggs de delar av 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som hanterar äldreomsorgen. Litteraturstudien går igenom 
propositioner till lagar, remisser och hur den slutliga lagen sedan tillämpas i kommunerna. 
När Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) trädde i kraft år 1982 var målet att äldreomsorgen 
skulle vara en generell välfärdstjänst och för alla människor, oavsett klasstillhörighet, att 
nyttja. Detta för att alla människor oavsett ekonomiska resurser skulle ha rätt till samma 
slags omsorg. För att kunna tillfredsställa alla samhällsklasser krävs att välfärdstjänsterna 
som ges är av så god kvalitet att den är attraktiv för alla kunder (Szebehely & Trydegård, 
2014). Szebehely (2014) skriver i en analyserande artikel om Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) och Sveriges välfärdsmodell samt hur den kommit att utvecklas och i de 
äldrepolitiska riktlinjer som antogs år 1998 tas det fasta på att äldreomsorgen ska vara 
solidariskt finansierad genom skattemedel och ska vara tillgänglig efter behov, inte efter en 
persons ekonomiska resurser. Enligt Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) portalparagraf 1 kap. 
1 § ska samhällets socialtjänst "på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas […] jämlikhet i levnadsvillkor". Formuleringen ses som ett uttryck för den 
välfärdsmodell som Sverige är byggt på – Solidarisk finansiering och jämlik fördelning. I 
portalparagrafen återfinns även principen om självbestämmanderätt och integritet ur vilken 
alla insatser från Socialtjänsten ska utformas. För att få ta del av välfärdsinsatser inom 
äldreomsorgen krävs att den äldre gör en ansökan till Socialtjänsten om bistånd till livsföring 
i övrigt. Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 4 kap. 1 § är den paragraf som reglerar bistånd, 
var framkommer att  

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Vad som i lagen menas med skälig levnadsnivå framgår inte i någon lagtext.  I propositionen 
till lagen överlåtes det till kommunerna att fastslå vad som är skäligt med utgångspunkt i tid 
och förhållanden som den hjälpbehövande lever i. Dock diskuterades i propositionen den 
ekonomiska delen av biståndet och inte vad som anses skäligt när det gäller livsföring i 
övrigt. I propositionen (citerad i Szebehely & Trydegård, 2014) konstaterades att begreppet 
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”är ett uttryck för vissa minimikrav på insatsen vad gäller kvaliteten” (s. 107). Szebehely och 
Trydegård beskriver att begreppet skälig levnadsnivå har gått från att vara ett golv till att bli 
ett tak. Det som vid införandet i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) var tänkt att tolkas som en 
miniminivå som den äldre genom välfärdsinsatser skulle tillförsäkras och aldrig understigas, 
tolkas idag istället som en maxinivå för vilka insatser som kan beviljas.  

Införandet av New public management i äldreomsorgen kan enligt Szebehely (2014) vara en 
orsak till den ständigt pågående resursåtstramningen. Äldreomsorgens konkurrensutsatthet 
har lett till mer detaljerade beställningar av insatser och olika instrument har utvecklats för 
att kontrollera att utförandet och beställningen stämmer överens. En förändring utanför 
själva äldreomsorgen som lett till ytterligare åtstramning menar Szebehely och Trydegård 
(2014) kan härledas till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] (SFS 
1993:387) som infördes år 1994. LSS (SFS 1993:387) ersatte den tidigare omsorgslagen och 
är en tydligare rättighetslag än Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453) och är dessutom en 
plus-lag för de personkretsar som omfattas av lagen. Med tillkomsten av LSS (1993:387) fick 
kommunerna ett utökat ansvar vilket medförde en ökad konkurrens om dess resurser. Mellan 
år 1994 och år 2005 ökade kostnaderna för insatser till personer med funktionsvariation 
mest av alla kostnader inom välfärdsområdet. Under samma period ökade antalet äldre över 
80 år med 20 procent samtidigt som antalet äldre som beviljades någon form av 
välfärdsinsats minskade. Szebehely och Trydegård menar att samhället ansåg att LSS 
(1993:387) vid införandet år 1994 hade en högre ambitionsnivå då den tillförsäkrade den 
enskilde goda levnadsvillkor till skillnad från SoL (SFS 2001:453) som endast tillförsäkrar en 
skälig levnadsnivå. Vad som skiljer begreppen åt har inte diskuterats vid införandet av 
varken omsorgslagen eller LSS (SFS 1993:387), men vid en översikt av lagar och förarbeten 
2004 konstaterades att goda levnadsvillkor inte nödvändigtvis bör tolkas som något som för 
den enskilde är bättre än skälig levnadsnivå. Dock är uppfattningen i samhället att goda 
levnadsvillkor ska vara kvalitativt bättre än skälig levnadsnivå och tolkningen av begreppen 
har således lett till åtstramningar inom äldreomsorgen. I en jämförande litteraturstudie av 
Jönson och Harnett (2014) har skillnaden mellan referensgrupperna som används vid 
biståndshandläggningen för LSS (SFS 1993:387) och SoL (SFS 2001:453) problematiserats. I 
bedömningen av LSS (SFS 1993:387) används normaliseringsprincipen som begrepp, vilket 
menas att referensgruppen är extern och jämförelsen är mot en annan person i samma ålder 
utan funktionsvariation. Inom handläggning av äldre finns varken ett liknande ramverk eller 
liknande principer, utan det framkommer då att i bedömningen av insatser till äldre personer 
är referensgruppen intern och jämförelsen är en person som bor på äldreboende. Jönson och 
Harnett menar att normaliseringsprincipen bör gälla även vid biståndshandläggningen inom 
äldreomsorgen och att referensgruppen bör vara en äldre person i samma ålder som inte är i 
behov av insatser. 

Ytterligare lag som enligt Szebehely och Trydegård (2014) är av betydelse för äldreomsorgen 
är Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 4 § om kommunens särskilda bestämmelser för 
äldre, där framkommer att: 

1 st. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande (värdegrund).  
2 st. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
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självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra.  Lag (2010:427) 

Det första stycket lades till år 2011 för att stärka begreppet självbestämmande i lagen. I 
propositionen (som citeras i Szebehely & Trydegård, 2014) för tillägget presenterades med 
exempel på detaljnivå vad som menas 

Den äldre kvinnan eller mannen måste kunna påverka när hon eller han vill stiga upp eller gå 
och lägga sig, när måltiderna ska intas och vilken mat man önskar äta. I möjligaste mån bör 
det vara möjligt att påverka vilken personal som ska utföra insatserna (s. 108). 

Olaison (2009) har i en avhandling utfört en observationsstudie som observerat 
biståndshandläggare vid bedömningssamtalen med äldre personer som sedan jämförts med 
det slutgiltiga biståndsbeslutet. Trots att lagen betonar självbestämmande och 
individualisering av välfärdsinsatser för äldre visar Olaisons studie att bedömningssamtalen 
mellan biståndsbedömaren och den äldre personen snarare handlar om att försöka få den 
äldre personens behov och önskemål att passa in i den redan förutbestämda katalog med 
vilka insatser som kan ges. På detta sätt konstrueras den äldres verklighet utefter vilka 
välfärdsinsatser som kan ges enligt riktlinjer i kommunen istället för att utgå från vad den 
äldre personen faktiskt önskar att få. Med de ekonomiska åtstramningar som sker inom 
äldreomsorgen blir äldre personer hänvisade att om de önskar ytterligare hemtjänstinsatser, 
såsom extra städhjälp, ska det köpas av städfirmor som arbetar i privat regi (Olaison, 2009; 
Szebehely & Trydegård, 2014). Nuvarande regering skrev i budgetpropositionen (som citeras 
i Szebehely, 2014) för år 2015 att ”kvaliteten ska vara så hög att äldre inte behöver 
komplettera omsorgen genom att köpa tilläggstjänster för att uppnå skälig standard och att 
anhöriga till äldre inte ska behöva gå ner i arbetstid för att kompensera brister i omsorgen” 
(s. 397). Att som äldre och hjälpbehövande bli hänvisad att söka mer hjälp via privata aktörer 
på det sättet kan ifrågasätta den grundtanke om att äldreomsorgens välfärdsinsatser är 
universella och till för alla (Szebehely, 2014; Szebehely & Trydegård, 2014).  

2.2 Attityder om välfärdsteknik 
Flera studier påvisar att attityder hos yrkesutövare är en påverkansfaktor vid 
implementeringen av välfärdsteknik. Attityderna kan vara av både positiv och negativ 
karaktär och påverkar implementeringen därefter. Forskning visar dock på att de flesta 
attityder upplevs vara negativa enligt yrkesutövare (Loh, Flicker & Horner, 2009; Nilsen et 
al., 2016; Åkerlind, Martin & Gustafsson, 2017b). I artikeln av Loh, et al. undersöks attityder 
kring kommunikationsteknik på ålderdomshem i västra Australien och de positiva attityder 
som framkom uttrycktes i termer som att vara tidsbesparande och kostnadseffektiva samt att 
välfärdstekniken kan leda till bättre och mer tillgänglig kommunikation. Studien av Åkerlind 
et al. undersöker biståndshandläggares föreställningar av välfärdsteknik. Studien baseras på 
en vinjettstudie av kvalitativ karaktär som genomfördes via semistrukturerade intervjuer där 
tolv biståndshandläggare inom äldreomsorgen deltog. I studien framkommer att de negativa 
attityderna kan kopplas till kunskapsluckor och brist på erfarenhet kring de fördelar som 
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kunden får ta del av vid användandet av välfärdsteknik (Åkerlind et al., 2017b). I studien av 
Nilsen et al. undersöks och definieras olika typer av motstånd som uppkommit vid 
implementeringen av välfärdsteknik i äldreomsorgen. Studien har en kvalitativ ansats med 
en longitudinell design och undersöker ämnet i fem kommuner i Sverige. Vissa negativa 
attityder kan även ses som motstånd vilket kan tolkas vara ett uttryck för upplevda hot hos 
yrkesutövare inom organisationer där välfärdsteknik används. Dessa upplevda hot kan 
egentligen handla om rädsla för förändring, rädsla om att mista moralisk och professionell 
integritet eller rädsla att mista makt eller kontroll (Nilsen et al., 2016). Förlusten av mänsklig 
kontakt, otillräcklig utbildning och sekretessfrågor är några av de konsekvenser som ses 
kunna komma av att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen vilket medför ytterligare negativa 
attityder (Loh et al., 2009).  

Ur Åkerlinds et al. (2017b) studie uppenbaras fyra svårigheter vid biståndsbedömning av 
välfärdsteknik. Den första kategorin är "initial negative thinking" [en redan förutbestämd 
negativ inställning] (Åkerlind et al., 2017b, s. 7) vilket innebär att biståndshandläggaren från 
början ser det som ett hinder då utrustningen verkar otymplig, skrämmande, förvirrande och 
opålitlig. Biståndshandläggaren i den här kategorin visade också på en kunskapslucka 
gällande vilka fördelar som välfärdsteknik har och vem som i verkligheten drar fördel av att 
använda välfärdstekniken. Den andra kategorin är "ambivalent attitudes" [ambivalenta 
attityder] (Åkerlind et al., 2017b, s. 8) med vilket menas att biståndshandläggaren är positiva 
men att de inte har tillit till att tekniken ska fungera. Den tredje kategorin är "acceptance and 
commitment" [acceptans och åtagande] (Åkerlind et al., 2017b, s. 8) och innebar att 
biståndshandläggaren accepterat att välfärdsteknik ska erbjudas men vill att hela 
arbetsgruppen ska stå enad i beslutet. Den fjärde kategorin, "complexity in offering 
eHomecare" [svårigheter att erbjuda välfärdsteknik] (Åkerlind et al., 2017b, s. 8), innebär att 
biståndshandläggaren upplever en svårighet att erbjuda, förklara och uppmuntra till 
välfärdsteknik. Det definieras som att biståndshandläggaren inte har någon utarbetad 
strategi om hur välfärdsteknik ska erbjudas och måste alltid utgå från den äldre personens 
tekniska kunskaper. Biståndshandläggare i studien beskriver även ett motstånd till att 
använda välfärdsteknik hos hemtjänst leverantörerna och menar att användandet av 
välfärdsteknik missgynnar aktörerna då de inte beviljas lika mycket medel att bedriva 
verksamheten.  

2.3 Etiska aspekter av välfärdstekniken 
I införandet av nya metoder kan det vara av vikt att utvärdera de etiska aspekterna, inte 
minst om de påverkar människors vardagliga liv. Artikeln av Hofmann (2013) grundas på en 
litteraturöversikt av 281 inkluderade artiklar och sammanfattar de etiska utmaningar som 
finns överlag med implementeringen och användandet av välfärdsteknik. Hofmann menar att 
det kan vara svårt att generalisera de etiska utmaningarna med välfärdstekniken, då alla olika 
teknologier egentligen bör utvärderas och bedömas individuellt på grund av att de skiljer sig 
åt så pass mycket. Dock framkommer det att det ändå finns några övergripande etiska 
utmaningar som kan appliceras på all välfärdsteknik. En av utmaningarna som kan uppstå är 
den isolering välfärdstekniken kan tänkas bidra och leda till för dess användare (Hofmann, 
2013). Isoleringen och bristen på mänsklig kontakt är också en av de etiska anledningarna till 
att välfärdstekniken inte bara ses som positiv och fördelaktig (Loh et al., 2009). Kari 
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Waerness (1984) menar att till skillnad från den rationalitet som används i 
samhällsvetenskapen och som handlar om att kontrollera omgivningen så används inom 
omsorgen en annan typ av rationalitet, omsorgsrationalitet. Med välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen försvinner till viss del mötet mellan den äldre personen och omsorgsgivaren, 
vilket kan tänkas vara en viktig del som då i omsorgsarbetet går förlorad utifrån vad som 
menas med omsorgsrationalitet. 

Ytterligare en frågeställning om välfärdstekniken som Hofmann (2013) lyfter fram är frågan 
om vem eller vilka teknologin egentligen gynnar mest. Vissa former av teknologier, som 
exempelvis GPS-sändare har visat sig vara mer användbara för vårdgivaren och samhället i 
stort än för användaren själv. Detta väcker frågor om hur välfärdstekniken ska kunna hantera 
utmaningarna som kan uppstå med övervakning och självbestämmande. Dessutom innebär 
införandet av välfärdsteknik frågor kring sekretess och integritet (Hofmann, 2013; Loh et al., 
2009; Nilsen et al., 2016). En utmaning är att värna om användarens integritet och sekretess, 
då det vid införande av välfärdsteknik ibland behövs en tredjepartsaktör. Denna 
tredjepartsaktör kan vara leverantören av själva tjänsten som tillhandahåller nätverk, 
enheter eller den tekniska servicen (Hofmann, 2013). De etiska aspekterna gällande 
sekretessen kring välfärdsteknik finns hos såväl användarna som hos yrkesutövarna (Loh et 
al., 2009). Det finns även ett etiskt motstånd mot välfärdstekniken bland yrkesutövarna. 
Detta motstånd tolkas enligt Nilsen et al. kunna vara en rädsla av att riskera att förlora den 
moraliska och professionella integriteten hos yrkesutövarna.  

Samtidigt finns det många möjligheter med utvecklingen av välfärdstekniken. Dess stora 
potential ligger enligt Hofmann (2013) i förmågan att kunna överlappa professionella, 
organisatoriska och sociala gränser. Dessutom framkommer det i en utvärdering av 
välfärdsteknik gjord av Socialdepartementet (SOU 2017:21) att kameror för nattillsyn är 
något som uppskattas av såväl kunden som dess anhöriga och av biståndshandläggarna. 
Detta då det ses som ett mindre intrång i den enskildes liv och därav uppfattas som mindre 
integritetskränkande än fysiska besök under nattetid. I samma utredning görs det även 
tydligt att välfärdstekniken inte helt ska ersätta de fysiska besöken samt att det ska vara upp 
till den enskilde att kunna välja om omsorgsinsatsen ska utföras med hjälp av välfärdsteknik 
eller fysiska besök. 

2.4 Sammanfattning 

Den forskning som har presenterats belyser ur olika perspektiv det området som denna 
studie vill utforska. Den påvisar dels de viktiga delar som rör äldreomsorgen i 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), vilket ger en tydlighet i hur lagen växt fram med 
propositioner samt hur lagen ska tillämpas. Avsnittet presenterar även den forskning som 
tidigare gjorts på välfärdstekniken inom äldreomsorgen både i Sverige och internationellt och 
påvisar förtjänster och begränsningar som välfärdstekniken medför. Dock skall påtalas att 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Sverige är på ett implementeringsstadie och att 
kunskapsluckor således finns, varav utbudet av artiklar är begränsat. Vidare har ingen 
forskning kring hur enhetschefer inom hemtjänsten uppfattar välfärdsteknik hittats och med 
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utgångspunkt i tidigare forskning kan det tänkas att utföraren av omsorgen har en stor 
påverkan vid implementeringen av välfärdsteknik. Ett intresse för hur lagen uppfattas gå 
ihop med välfärdstekniken väcks mot bakgrund till den snabba utvecklingen av teknik i 
dagens samhälle. Det anses därför intressant att få förståelse för hur välfärdstekniken 
uppfattas kunna tillgodose det som äldre personer med utgångspunkt i lagen har rätt till. 
Därav påvisas den kunskapslucka som denna studie möjligen kan bidra till att täcka.  

3 TEORETISKT RAMVERK 

Nedan följer en redogörelse av de teoretiska perspektiv och begrepp som använts vid 
tolkningen och analysen av det insamlade materialet. Dessa är Omsorgsrationalitet samt 
Gräsrotsbyråkrati och har använts för att kunna få en djupare förståelse för uppfattningarna 
som studien syftar till att undersöka.  

3.1 Omsorgsrationalitet 
Waerness (1996) beskriver att omsorg sedan slutet på 1970-talet har varit ett viktigt 
forskningsområde och en del som skandinavisk forskning syftat till är att göra distinktion 
mellan den omsorg som anses som personlig service och den omsorg som utgör grunden i 
omsorgsarbetet. Waerness (1984) utvecklade begreppet omsorgsrationalitet för att belysa 
viktiga aspekter och feministiska perspektiv av det traditionellt sett kvinnliga omsorgsyrket 
och integrera det i planering och strukturering inom vården. Waerness (1996) menar att 
skillnaden beror på vem som mottar tjänsten. Omsorg som ges i en relation mellan friska 
vuxna människor som klarar sig själva definieras som personlig service och i en sådan 
relation sker omsorgen omväxlande mellan parter och relationen ses som jämlik. I den 
omsorg som ges i omsorgsarbetet när omsorgstagaren själv inte kan tillgodose sig servicen 
ses relationen som ojämlik och omsorgsgivaren hamnar i ett statusmässigt överläge. 
Waerness (1996) förklarar  

Hämtar jag tofflorna eller serverar kaffe åt någon som lika gärna kan göra det själv, definierar 
jag det som personlig service. Om jag gör detsamma för någon som jag ansvarar för, som 
annars inte eller endast med stort besvär kan göra det själv, definierar jag servicen som 
omsorgsarbete  
(s. 204). 

För att jämna ut maktstrukturen i en sådan typ av relation är det av största vikt att 
omsorgsgivaren gör det som behövs för stunden med utgångspunkt i omsorgstagarens behov 
och på så sätt sträva efter att göra det så bra som möjligt för mottagaren. Waerness (1996) 
skriver att ett underförstått mål med omsorgsinsatser är att de ska syfta till att stärka 
omsorgstagarens möjlighet till självhjälp och oberoende så långt det är möjligt. Det är av vikt 
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att omsorgsgivaren varken överskattar eller underskattar mottagarens förmåga till självhjälp 
då det kan upplevas som en kränkning. För att kunna göra sådana överväganden i de 
komplexa situationer som kan uppstå i omsorgsarbetet krävs av omsorgsgivaren att denne 
har en förmåga att sätta sig in i omsorgstagarens situation. Att kunna göra sådana 
överväganden och att alltid ha utgångspunkt i omsorgstagarens stundande situation 
inbegrips i omsorgsrationalitetsbegreppet. Waerness (1984) menar att omsorgsrationalitet är 
en grundläggande del för att utföra ett ömsesidigt bra omsorgsarbete och tillämpas i arbetet 
med människor som har hjälpbehov. Omsorgsrationalitet i omsorgsarbetet räknar inte med 
att individer uppträder likadant varenda dag utan tillåter variation hos omsorgstagaren. 
Denna typ av rationalitet skiljer sig drastiskt från den målrationalitet som ofta används inom 
vård och omsorg, som inte tillåter den variation som omsorgsarbetet ofta innebär. För att få 
den självinsikt som krävs och för att kunna ge den goda omsorg som inbegrips i 
omsorgsrationaliteten krävs tid och erfarenhet. För att omsorgsarbetare ska stanna i yrket 
måste de i arbetssituationen få den frihet och utrymme som krävs för att göra ett bra jobb.   

3.2 Gräsrotsbyråkrati 

Street-level bureacracy, eller grästrotsbyråkrati, syftar till att förstå gräsrotsbyråkraters 
möjlighet till att skapa policy. Enligt Lipsky (1980) är gräsrotsbyråkrater människor som 
arbetar inom den offentliga sektorn och som har direkt kontakt med medborgare samt har 
tydlig handlingsfrihet i utförandet av sina arbeten. Exempel på sådana yrken är lärare, 
poliser, socialarbetare, domare, statliga advokater och olika yrken inom sjukvården. 

Lipsky (1980) menar att de individuella beslut och handlingar som tas och görs av varje 
enskild gräsrotsbyråkrat faktiskt i slutänden blir till en grundläggande policy hos 
myndigheten eller organisationen där de arbetar. Detta då medborgarna oftast upplever 
policy som det beslut som gräsrotsbyråkraterna tar om specifikt deras fall. Policyn blir alltså 
den fördel, eller nackdel, som medborgarna upplever i form av beslutet från 
gräsrotsbyråkraten och inte exempelvis ett dokument eller ett beslut av någon högre upp i 
organisationens hierarki. Lipsky anser därför att gräsrotsbyråkrater kan skapa policy då de 
ganska fritt kan utöva sin handlingsfrihet. Deras handlingsfrihet kommer delvis från att de 
ses som professionella och därmed förväntas att använda sitt eget omdöme inom sitt 
expertområde. Dels beror det också på att de ofta är relativt fria från organisatorisk tillsyn 
och utför komplicerade uppgifter som inte helt kan skrivas ner eller förenklas till manualer 
eller formulär. Denna kombination av handlingsfrihet och friheten av organisatorisk tillsyn 
kan ibland leda till att gräsrotsbyråkraterna skapar policy i oönskade och oväntade former, 
då deras handlingar och beslut kanske inte alltid helt följer myndighetens eller 
organisationens riktlinjer. Därav kan resultatet bli att myndigheter eller organisationer inte 
följer de riktlinjer, intentioner och mål som är fastställda.  

Trots att de yrken som anses kunna ingå i en gräsrotsbyråkrati i praktiken skiljer sig åt, 
menar Lipsky (1980) att dess organisatoriska struktur och verksamhet är så pass lika att en 
jämförelse och generella slutsatser ändå kan dras om hur gräsrotsbyråkrater kan skapa 
policy.  
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4 METOD 

I kommande avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt, studiens metodval och urval av 
intervjupersoner presenteras samt motiveras. Vidare presenteras genomförandet av 
intervjuerna, hur den insamlade datan bearbetades och analyserades samt en redogörelse för 
studiens tillförlitlighet och äkthet.  

4.1 Metodval 
Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod. Larsson 
(2005) menar att kvalitativ forskning syftar till att beskriva och förstå en individs upplevelse i 
den situation som studeras och individen studeras i sin kontext och ur ett helhetsperspektiv. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ ansats ger en djupgående förståelse om 
ämnet och därav möjliggör för forskaren att få ta del av intervjupersonernas kunskap. I och 
med att föreliggande studie syftar till att komma nära intervjupersonens subjektiva verklighet 
och ta del av deras uppfattningar så anses valet av metod motiverat. Vidare har en induktiv 
metod valts för studien. Bryman (2011) förklarar att vid forskning med en induktiv metod 
tillämpar forskaren teorin i analysen av den insamlade datan och därav låter empirin 
generera teorin. En induktiv metod menar Larsson möjliggör att kunna förklara den faktiska 
subjektiva upplevelsen och att då ha utgångspunkt i intervjupersonens egna ord och 
beskrivelser av upplevelsen. Det induktiva angreppssättet gjorde det möjligt för 
uppsatsförfattarna att skildra intervjupersonernas verklighet utan att styras av teoretiska 
perspektiv. 

4.1.1 Urval och avgränsningar 

Innan studien påbörjades gjordes en självskattande etikgranskning (bilaga A) i samråd med 
handledare. För att undersöka och få svar på studiens syfte och frågeställningar har 
yrkesverksamma enhetschefer inom hemtjänsten och biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen intervjuats. Utifrån dessa avgränsningar har ett målinriktat urval använts. 
Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval inbegriper att forskaren väljer 
intervjupersoner från en specifik målgrupp som anpassas till forskningsfrågorna. För att 
kunna ge svar på studiens frågeställningar var en avgränsning som användes i urvalet att 
intervjupersonerna skulle vara verksamma inom en specifik kommun som har implementerat 
välfärdsteknik i äldreomsorgen. 

Av de åtta personer som deltagit i studien är tre biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
och fem är enhetschefer inom hemtjänsten. Biståndshandläggare 1 har arbetat med 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen i fyra år, Biståndshandläggare 2 har arbetat i fem 
år och Biståndshandläggare 3 har arbetat i åtta år. Av de enhetschefer som arbetade inom 
privat verksamhet har Enhetschef 1 arbetat som enhetschef i tre år, Enhetschef 2 har arbetat i 
14 år och Enhetschef 3 har arbetat i fyra år. Enhetschef 4 och Enhetschef 5 har arbetat som 
enhetschefer inom kommunal verksamhet i två respektive 11 år. Önskvärt för studien var att 
de intervjupersoner som arbetade som enhetschefer var från både kommunal och privat 
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verksamhet. Samtliga intervjupersoner är verksamma i en mellanstor kommun i 
Mellansverige. Valet att ha åtta intervjupersoner i studien är anpassat till studiens upplägg 
och tidsram.  

De intervjupersoner som arbetade med biståndshandläggning för äldre förmedlades genom 
en av uppsatsförfattarna egna kontakter och intervjupersonerna kontaktades sedan via mail 
med bifogat missivbrev (bilaga B). De enhetschefer inom äldreomsorgen som intervjuats 
kontaktades via telefon med kontaktuppgifter som framkom med sökningar på den 
kommunala databasen i den undersökta kommunen. Intervjuerna bokades in via telefon och 
intervjupersonerna valde platsen vart intervjun skulle äga rum. Telefonkontakten efterföljdes 
av mailkontakt och missivbrev (bilaga B) mailades ut. Valet att först ta kontakt via telefon 
grundas i tidigare erfarenheter av svårigheter att få respons via mail vid liknande 
förfrågningar. 

4.2 Datainsamling och genomförande 
Bryman (2011) förklarar att de två huvudsakliga intervjutyperna i kvalitativ forskning är 
ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju 
liknar intervjun ett vanligt samtal och intervjuaren ställer i vissa fall bara en fråga och låter 
sedan intervjupersonen associera fritt. Vid semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från 
en intervjuguide med huvudsakliga teman och frågor som ska besvaras men med möjlighet 
att anpassa frågorna och vara flexibel i intervjusituationen och följa intervjupersonen. I 
föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer valts som metod. Att ha en 
intervjuguide att falla tillbaka på gav studiens författare möjlighet att hålla fokus i samtalen 
under intervjun och att samtidigt inte hamna allt för långt ifrån det valda ämnet. Möjligheten 
att kunna ställa följdfrågor och kunna följa intervjupersonen i intervjuerna var av stor vikt för 
att inte missa centrala värderingar och aspekter som annars kunnat gå förlorade.  

4.2.1 Litteratur 

Den tidigare forskning som används i studien har funnits via databaser som är tillgängliga via 
biblioteket på Mälardalens Högskola. De databaser som använts är DiVA, Ebsco host, Google 
Scholar, PsycINFO och Social Services Abstract. Ett urval av sökord som användes för att 
hitta relevant litteratur till studien var care managers, eHomecare, enhetschef, older people, 
reasonable standard of living, skälig levnadsnivå, social services act, välfärdsteknologi, 
welfare technology och äldreomsorg. De funna artiklarna valdes sedan ut efter titel och 
abstract. De artiklar som ansågs passa studien lästes sedan i sin helhet och valdes därefter att 
inkluderas eller inte utefter relevans till studien. För att hitta ytterligare litteratur gick 
studieförfattarna igenom referenslistor till de artiklar som funnits relevanta för studien. 
Samtliga artiklar som används i tidigare forskning är refereegranskade. Den rapport som 
används i studien är skriven av Socialstyrelsen och är en kartläggning av välfärdstekniken i 
kommunerna.  
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4.2.2 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes utarbetades en semistrukturerad intervjuguide med frågor 
som utgick från studiens syfte och som skulle ge svar på studiens frågeställningar. Den 
semistrukturerade intervjuguiden utarbetades utefter Brymans (2011) rekommendationer i 
olika teman med frågor som nödvändigtvis inte behöver ställas i någon specifik följd, utan 
som ger möjlighet att följa intervjupersonerna i deras berättande. Intervjuguiden som 
användes i studien utgick från fyra olika teman: bakgrundsfrågor, uppfattningen av 
välfärdsteknik, uppfattningen om välfärdsteknik i förhållande till Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) och avslutande frågor (se bilaga C & D). Då studien undersöker två professioner 
inom socialt arbete anpassades frågorna för de båda målgrupperna. 

Samtliga intervjuer hölls under februari månad år 2018 på intervjupersonernas respektive 
arbetsplats. För att underlätta intervjusituationen och förebygga förvirring valdes innan varje 
intervjusituation vem som skulle leda intervjun och vem som skulle vara observatör och 
således var studieförfattarna intervjuledare under fyra tillfällen var. Med den 
semistrukturerade intervjuguiden kunde observatören fokusera på att lyssna på svaren och 
flika in med ytterligare följdfrågor eller be om förtydligande svar för att minska risken för 
feltolkning under analysen. Innan varje intervjutillfälle presenterades studiens syfte och 
frågeställningar och tidsramen för intervjun gavs tydligt. Vetenskapsrådets (u.å.) etiska 
principer som även stod med i det utskickade missivbrevet presenterades. Principerna är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren tydligt informerar den deltagande om dess roll i 
undersökningen och de villkor som råder för deltagandet. Vidare ska forskaren informera om 
att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet handlar om att 
forskaren ska ha erhållit samtycke från deltagaren att denne är införstådd med 
undersökningen och godkänner sitt deltagande i undersökningen. Med 
konfidentialitetskravet menas att deltagandet så långt det är möjligt ska ges konfidentialitet 
och att dess personuppgifter ska behandlas så att utomstående inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används till forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, u.å.).  

Samtliga intervjuer spelades in med samtycke av intervjupersonerna och gjordes med hjälp 
av digital bandspelare. Intervjuerna varade mellan 25–45 minuter och efter avslutad intervju 
transkriberades materialet noggrant. En nackdel med ljudinspelning vid kvalitativa 
intervjuer menar Lilja (2005) är att forskaren går miste om kroppsspråk, känslor och 
ansiktsuttryck. I syfte att förebygga att gå miste om sådana detaljer av vikt vid 
transkriberingen, samtalade studiens författare efter varje intervjutillfälle för att reda ut 
oklarheter eller om det var något särskilt att anmärka på som skulle skrivas med i 
transkriberingen. Bryman (2011) menar att några fördelar med transkribering vid kvalitativa 
intervjuer är att de kan hjälpa till att komma ihåg intervjusituationen och de halvt omedvetna 
tolkningarna kan kontrolleras. Senare underlättar transkriberingen analysen då en noggrann 
genomgång av intervjupersonernas svar ska göras och svaren är då lättillgängliga för 
forskaren samt kan läsas flera gånger.  
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4.3 Databearbetning och analys 
Efter respektive intervjutillfälle transkriberades intervjun av den som haft observatörsrollen 
under intervjun. När transkriberingarna var klara och innan en analys påbörjades lästes de 
noggrant igenom upprepade gånger av båda författarna. Vidare gjordes allt analysarbete och 
bearbetning av det insamlade materialet tillsammans för att förebygga eventuella 
feltolkningar. För att underlätta bearbetningen av materialet valdes teman ut. De teman som 
användes vid första bearbetningen utgick från studiens frågeställningar och de mönster som 
uppsatsförfattarna hittade vid genomläsningar av materialet och var uppfattning om 
välfärdsteknik, begränsningar och förtjänster med välfärdsteknik, välfärdsteknik och 
Socialtjänstlagen och övrigt. Det som ansågs vara relevant att ha med färgkodades sedan 
utifrån tematillhörighet och intressanta och målande citat valdes ut. Då studien behandlar 
åtta intervjuer infördes färgkodningarna sedan i en tabell i Word för att få en tydlighet och 
överskådlighet av materialet för vidare analys. Vid tabellinförandet togs ingen hänsyn till 
vilken profession intervjupersonerna tillhörde utan alla tilldelades en siffra för att enkelt 
kunna följa samma intervjuperson genom alla svar. När tabellen var klar skrevs den ut och en 
analys påbörjades. Vid analysen kom de tidigare teman att utvecklas till två huvudteman och 
sex underkategorier. Ändringen av de tidigare temana medförde en tydlighet i materialet 
kopplat till studiens frågeställningar. 

När materialet sedan färgkodades utefter de nya huvudtemana och underkategorierna 
delades intervjupersonerna in utefter profession. Detta för att underlätta vid senare 
resultatavsnitt och göra det överskådligt vid eventuell jämförelse dem emellan. Då studien 
vidare syftar till att tolka intervjupersonernas uppfattningar av det undersökta ämnet har 
studiens författare eftersträvat att förebygga feltolkningar men att beakta är dock att detta 
ändå kan förekomma. I resultatet har varje intervjuperson tilldelats ett kodnamn som valts 
utefter intervjupersonernas yrke, vilka presenterats i tidigare avsnitt. Detta har gjorts för att 
lättare kunna hålla isär meningsskiljaktigheter samt för att underlätta läsningen.  

4.4 Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) beskriver att validitet och reliabilitet är begrepp som används i forskning för 
att mäta en studies kvalitét. I forskning är begreppet validitet centralt och syftar till att se om 
studien mäter det som den avser att mäta. Begreppet reliabilitet syftar till att mäta 
tillförlitligheten i studiens resultat och huruvida studien skulle få samma resultat om den 
genomförs igen. I denna studie används intervjuer som datainsamlingsmetod och 
reliabiliteten kan då anses vara låg eftersom det är oklart om intervjupersonerna skulle svara 
på samma sätt vid ett annat tillfälle. Det är också oklart om resultaten av denna studie skulle 
gå att applicera på en annan grupp än just de personer som intervjuades. Bryman 
problematiserar användandet av begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning, då 
begreppen syftar till frågor som rör mätning. Då denna studie avser att undersöka 
intervjupersonernas subjektiva uppfattningar valde studieförfattarna att istället använda 
begrepp som är mer anpassade till kvalitativ forskning, nämligen tillförlitlighet och äkthet.  
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4.4.1 Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet består av fyra olika delar som är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Intervjupersonerna fick 
själva välja datum, tid och plats där intervjun skulle äga rum. Studiens författare bar under 
alla intervjutillfällen neutrala kläder samt var vid varje intervjutillfälle transparenta i vad 
intervjun skulle handla om, dess tidsram samt hade en tydlig samtalsledare för att underlätta 
och göra situationen bekväm för intervjupersonen. Under intervjuernas gång hade 
observatören som roll att tolka och säkerställa intervjupersonens svar vid oklarheter för att 
minska tolkningsfel vid analysen. Vidare har intervjuguiden bearbetats för att säkerställa att 
inga ledande frågor förekom. Vid temat om välfärdstekniken tillgodoser äldre personers 
behov utifrån Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) förklarades paragraferna som är centrala i 
undersökningen. Detta för att säkerställa att alla intervjupersoner skulle ha samma 
förutsättning att svara på kommande frågor. Utifrån detta samt den transparanta 
redogörelsen av studiens genomförande uppfyller studien de olika delarna och anses därför 
ha en god tillförlitlighet. 

4.4.2 Äkthet 

Begreppet äkthet inbegriper studiens autenticitet, med vilket menas hur väl studien stämmer 
överens med verkligheten. Kriterierna är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 
autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2011). I denna studie 
undersöktes två professioner inom socialt arbete angående uppfattningar om välfärdsteknik i 
äldreomsorgen. Intervjuguiden (se bilaga C & D) som ligger till grund för datainsamlingen är 
noga utarbetad för att ge en rättvis bild av såväl uppfattningar som åsikter. Studiens 
författare anser att datainsamlingen kartlägger uppfattningen gällande ämnet i de olika 
professionerna, vilket kan tänkas vara behjälpligt i vidare implementering av välfärdsteknik i 
äldreomsorgen samt för att bidra till utveckling av välfärdsteknik i framtiden. Vidare anses 
studien tydliggöra de olika perspektiv och meningsskiljaktigheter som rör välfärdsteknik och 
synen på lagstiftningen utifrån de båda professionerna, vilket kan vara av vikt i framtida 
samverkansprocesser.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt presenteras resultaten av det insamlade materialet. Texten är indelad i 
teman med underkategorier som framkommit under databearbetningen. Dessa är: 

Uppfattning av välfärdsteknik 
1) Mänsklig kontakt 
2) Välfärdsteknik och framtidens äldreomsorg 
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Välfärdstekniken och Socialtjänstlagen  
1) Socialtjänstlagen och välfärdsteknik 
2) Riktlinjer och standardiserade bedömningsmetoder 
3) Kommunikation och samverkan 
4) Etiska aspekter av välfärdsteknik 

En analys görs löpande och i anslutning till presentationen av resultatet av det insamlade 
materialet. Detta för att undvika upprepningar i texten. De citat som används i resultatet är 
hämtade direkt från intervjuerna, vilket förklarar de olika benämningarna.  

Eftersom studien undersökt två olika professioner inom socialt arbete definieras likheter och 
skillnader mellan dessa. Två enhetschefer arbetar inom kommunal verksamhet och tre i 
privat regi. Mellan dessa förgreningar tyds inga väsentliga samband eller skillnader av 
uppfattningar och därav tas i resultatet ingen hänsyn till vilken typ av verksamhet 
intervjupersonerna tillhör. Vidare finner studien inte heller samband eller skillnader ur ett 
genusperspektiv. Utifrån ovanstående görs således distinktionen mellan professionerna 
biståndshandläggare och enhetschefer.  

5.1 Uppfattning av välfärdsteknik 
Nedan presenteras resultatet av de intervjuade biståndshandläggarnas och enhetschefernas 
uppfattning av välfärdstekniken.     

5.1.1 Mänsklig kontakt 

En gemensam uppfattning hos alla intervjupersoner är att välfärdstekniken aldrig kan ersätta 
den mänskliga kontakten. Dock tolkas i föreliggande studie att uppfattningen skiljer sig något 
åt mellan de olika yrkesgrupperna. Biståndshandläggare 2 beskrev en begränsning med 
välfärdstekniken  

Alltså det som är svårt, det är ju att få in det. Få det accepterat. Många vill ju ha, ja nu tänker 
jag bara på Nattfrid, men då många kanske också vill ha att det kommer någon. Den 
mänskliga kontakten. Eh, men annars, begränsningar, nej, jag tänker bara att det är positivt. 

Att den äldre personen kan ha en önskan om mänsklig kontakt vid tillsynsbesök ses här som 
den enda begränsningen med välfärdstekniken. Det tolkas som att den efterfrågade 
mänskliga kontakten hos äldre personer kan ses som ett hinder i implementeringen av 
välfärdsteknik. Detta skiljer sig från enhetschefernas uppfattning där det tolkas finnas en 
rädsla för att förlora den mänskliga kontakten i äldreomsorgen. Rädslan att förlora den 
mänskliga kontakten vid implementeringen av välfärdsteknik överensstämmer med det som 
framkommer i tidigare forskning (Hoffman, 2013; Loh et al., 2009) och att det ännu är 
outforskat vilka konsekvenser en sådan förlust skulle kunna leda till och att det skulle kunna 
öka isoleringen hos äldre personer än mer. Flera av enhetscheferna som intervjuades ser på 
välfärdstekniken som ett komplement som kan underlätta för både kund och personal, men 
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att den mänskliga kontakten aldrig ska uteslutas. Enhetschef 2 svarar "Jag tror att 
majoriteten fortfarande vill ha det där mänskliga, men som ett komplement så tycker jag 
absolut att det här med välfärdsteknologi är bra". Ytterligare förklarade Enhetschef 1 hur 
välfärdstekniken kan användas som ett komplement 

Så att man kanske får se den här välfärdstekniken som ett komplement, det finns ju såna här, 
ja men liksom gripklor, att tappar du något på golvet så kan du ju liksom plocka upp den med 
en stav, en gripklo liksom, om du har svårt att böja dig. Lite på den nivån egentligen kanske, 
kan jag tycka. 

Viss mänsklig kontakt ses dock kunna tillgodoses med hjälp av välfärdsteknik i form av 
bildtelefoni, Artic touch, då allt fokus är på individen. Detta till skillnad från en fysisk social 
samvaro då hemtjänstpersonal kan känna en skyldighet att utföra någon form av hjälpinsats i 
hemmet, som exempelvis att vattna blommorna. Enhetschef 5 beskriver det som att "Bara det 
här att prata och bara vara människa, det är inte nog legitimt, [...] då kommer ju det där bort, 
det där personliga, det här att jag bryr mig om dig, då blir blommorna viktigare på något 
sätt". Att hemtjänstpersonalen inte känner att det är nog legitimt i omsorgsarbetet att bara 
samtala tolkas kunna vara ett tecken på en stressad arbetssituation. Waerness (1984) menar 
att det centrala i omsorgsarbetet bör vara relationen mellan omsorgstagaren och 
omsorgsgivaren och att en god omsorg upplevs genom det empatiska mötet. Genom att i 
mötet använda välfärdsteknik och på så sätt kunna bortse från de andra krav som 
hemtjänstpersonalen har på sig, tolkas välfärdstekniken kunna ge ett ömsesidigt mervärde 
för både omsorgsgivaren och omsorgstagaren.  

Ännu en fördel med bildtelefoni, som alla intervjupersoner nämner, är det faktum att den 
äldre personen lätt kan ha kontakt och känna gemenskap med anhöriga och närstående som 
geografiskt befinner sig långt borta eller som inte har möjlighet att fysiskt ta sig till den äldre 
personen. Biståndshandläggare 3 berättar om en kund vars barnbarn skulle gifta sig i USA. 
Kunden kunde själv inte åka dit men genom Artic touch fick kunden ändå möjlighet att få 
vara med på bröllopet, om än inte i fysisk person.  

För att när man har Artic touch, det som är bra med det är att man kan koppla tre [...] eller 
fyra anhöriga. [...] Och det som var bra med den här Artic touch hos den här tanten, det är 
hennes barnbarn ska gifta sig, så den här tanten fick vara med när de gifte sig i kyrkan och på 
själva festen...genom Artic touch. Hon satt liksom och tittade på tv-skärmen och anhöriga gick 
med iPad liksom runt och filmade och pratade med henne.	  

Välfärdstekniken tolkas utifrån detta kunna ge äldre personer en frihet att välja sitt umgänge 
men också när det ska ske. Att med välfärdsteknik kunna tillgodose en mer tillgänglig 
kommunikation för den äldre personen stämmer överens med vad som framkommer i Loh et 
al. (2009). Trots fysiska hinder tolkas Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 4 § uppfyllas 
och att äldre personer genom välfärdsteknik kan få en meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra. 

Ytterligare en tillgång med välfärdsteknik enligt både biståndshandläggare och enhetschefer 
är att det kan ges som alternativ till de äldre personer som inte vill ha fysiska insatser, såsom 
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tillsynsbesök eller medicinpåminnelse och att dessa då kan tillgodoses med exempelvis 
kamera och bildtelefoni. Två av tre biståndshandläggare anser även att välfärdsteknik kan 
vara behjälplig som ett instrument som kan ersätta en fysisk person för att tillgodose den 
äldre personen en skälig levnadsnivå. 

5.1.2 Välfärdsteknik och framtidens äldreomsorg 

Intervjupersonerna är alla övertygade om att välfärdstekniken behöver vara central inom 
både dagens och framtidens äldreomsorg. Biståndshandläggare 3 uttrycker att 
"Välfärdsteknik är här för att stanna". En av anledningarna till att välfärdsteknik anses vara 
centralt är att det inte förutspås finnas tillräckligt med personal i framtiden för att möta 
behovet. Samtliga enhetschefer i studien uttrycker en svårighet med att rekrytera kompetent 
personal som passar för att arbeta med människor och de vittnar om en okunskap om vad 
yrket egentligen innebär. Enhetschef 1 berättar 

Rätt personer för arbetet kan vara svårt att få tag på. För dels tycker vissa kanske att det är ett 
genomgångsarbete, och det får ju jag också när jag sitter med rekryteringar, att det är ett 
enkelt arbete, och det är allt annat än enkelt. Man tror att man åker hem till gamla tanter och 
farbröder och pratar, fikar och har det trevligt. Man kan fika och ha det trevligt, men det är så 
mycket mer liksom, och det är väldigt styrt och organiserat. Vi måste vara väldigt noga med 
dokumentation och rapporteringar och hur vi hanterar alla de här sakerna med mediciner och 
listor, och ha koll. 

Flera intervjupersoner som arbetar som enhetschefer påtalar att implementeringen av 
välfärdsteknik är nödvändig både som instrument för att underlätta arbetet för redan 
befintlig personal samt för att göra yrket attraktivt även för nya medarbetare. Även fast den 
undersökta kommunen anses ligga i framkant med implementeringen av välfärdsteknik finns 
en gemensam uppfattning hos samtliga intervjupersoner om en stagnation i kommunen. 
Enhetschef 5 uttrycker en viss frustration och menar att "nej alltså [...] igår skulle den varit 
införd. Vi är försent ute, och ändå ses X som en framtidskommun med det här med 
välfärdsteknik". En stagnation i kommunen tycks finnas då det tidigare erbjöds flera olika 
typer av välfärdstekniksinsatser (Åkerlind et al., 2017a) men nu endast erbjuds i form av 
Nattfrid. Detta tolkas gå emot regeringens vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringen och e-hälsa (Socialdepartementet, 2016).  

I resultatet framkommer att några verksamheter använder välfärdsteknik i form av Mobil 
omsorg som är en typ av system som används av hemtjänstpersonal för att enkelt kunna 
dokumentera, informera och registrera besöken hos kunden. Tekniken ses som bra både för 
kunden och för dess anhöriga som kan få bekräftat att den beviljade insatsen är utförd samt 
för personalen som på ett tidseffektivt sätt kan registrera besök, dokumentera och rapportera 
händelser av vikt. Dock framkommer det att personal ibland kan uppleva detta som en viss 
kontroll men att fördelarna ändå väger över.  

En känsla av kontroll och övervakning fanns till en början också hos vissa av enhetscheferna 
gällande Nattfrid, men uppfattningen har nu till stor del förändrats och idag är attityden till 
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nattlig tillsyn hos alla intervjupersoner positiv. Enhetschef 5 beskriver att Nattfrid både 
underlättar för kund och personal 

Våran nattpersonal, när man pratar mer ingående med dem, vad är det som är en bra natt för 
dig? Jo, att alla de jag har varit och gjort besök hos, ingen av de har tryckt på trygghetslarmet. 
Då har jag sett till att de inte blivit väckta, för vi sa ofta det att det är inte när vi går in som 
vaknar, utan det är när vi går ut.  

Uppfattningen tyds stämma överens med utvärderingen av välfärdsteknik i kommunerna 
(SOU 2017:21) där det fastslogs att nattillsyn via kamera uppskattades av såväl kund och 
anhöriga som av biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. 

Alla intervjupersoner anser att det finns goda förutsättningar för en ännu mer utvecklad 
välfärdsteknik. De uttrycker att den välfärdsteknik som tidigare testats i många fall varit bra 
men att hänsyn måste tas till kunden som använder den. Alla enhetschefer uttrycker en 
önskan om att det i framtiden ska finnas mer välfärdsteknik som riktas till att underlätta för 
kunden i dennes hem, som exempelvis digital kalender med ljud, utveckling av Ippi, en 
BankID funktion som gör det möjligt för den äldre personen att enkelt göra bankärenden 
hemifrån. I framtiden ses välfärdstekniken också kunna bidra med att minska ensamheten 
för äldre personer och ge en rofylld tillvaro med hjälp av verklighetstrogna robothusdjur. 
Detta ses framförallt som en tillgång för exempelvis personer med demenssjukdom som inte 
kan ta hand om ett levande husdjur. 	  

5.2 Välfärdstekniken och Socialtjänstlagen  
Nedan presenteras resultatet av de intervjuade biståndshandläggarnas och enhetschefernas 
uppfattning om hur välfärdstekniken uppfattas tillgodose de krav gentemot äldre personer 
som ställs på kommunen i enlighet med Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Något som 
noteras under analysarbetet är att samtliga intervjupersoner nämner IBS vid temat gällande 
välfärdsteknik i förhållande till Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). IBS är det 
bedömningsinstrument som används vid biståndsbedömningen i kommunen. Eftersom IBS 
framkom vid analysen som centralt och många kopplingar gjordes mellan 
bedömningsinstrumentet och lagtexten, valde uppsatsförfattarna att inkludera detta i 
resultatet. Detta återkommer även i diskussionsdelen.  

5.2.1 Socialtjänstlagen och välfärdsteknik 

Uppfattningen om vad som menas med begreppet skälig levnadsnivå skiljer sig mellan 
biståndshandläggare och enhetschefer. De intervjupersoner som arbetar med 
biståndshandläggning menar att begreppet skälig levnadsnivå är en allmän standard som 
inbegriper det absolut nödvändigaste en människa behöver för att överleva. 
Biståndshandläggare 2 förklarar "Det låter ju hemskt men alltså, det är liksom, det är inte 
som du levt under ditt liv utan det är liksom snäppet under". Biståndshandläggare 1 
beskriver begreppet ytterligare 
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Man ska vara torr och varm och trygg och mätt [...] man kan få den hjälp man behöver och inte 
en droppe mer [...] jag skulle inte kunna motivera att min gamla person ska få duscha varje 
dag för att den har gjort det hela livet och en annan ska inte få det. Det tror jag inte alls på, det 
är inte så lagen, som jag tolkar den, är uppbyggd. För då liksom kan man spinna iväg hur långt 
som helst, utan den ska vara reglerad på någon typ av allmänstandard, precis som man säger 
med ekonomiskt bistånd att si och så mycket ska du ha kvar i slutet på månaden, alltså det 
beloppet och sådär, så tror jag inte på individualism där alls. 

De intervjupersoner som arbetar som enhetschefer uppfattas vilja att begreppet ska tolkas 
mer individuellt och därför bör utgå mer från kundens önskemål. Enhetschef 3 förklarade 

Samma med skälig levnadsnivå, det är också individuellt, att vill du gå ut varje dag, då tycker 
jag att du ska få det, och det är sånt, när man ser till samhället i stort, det gör ju att om du går 
varje dag, då blir du ju ofta bättre, friskare fysiskt.  

Samtliga intervjupersoner uppfattar att viss typ av välfärdsteknik kan hjälpa till att tillgodose 
en skälig levnadsnivå och delaktighet för äldre personer och menar exempelvis att teknik i 
form av Nattfrid kan uppfylla detta, då kunden slipper bli störd eller rädd av fysiska besök 
under natten. Dock skiljer sig uppfattningen åt mellan de intervjupersoner som var 
biståndshandläggare och de som var enhetschefer om hur och på vilket sätt välfärdstekniken 
kan tänkas tillgodose den skäliga levnadsnivån. Två av intervjupersonerna som var 
biståndshandläggare och en av enhetscheferna menar att Nattfrid som insats inte borde vara 
frivillig, utan att det ska vara upp till handläggaren att bedöma. Biståndshandläggare 1 
beskriver att hon känner sig bakbunden av lagen och uttrycker en önskan om att kundens 
självbestämmanderätt i detta fall ska tas bort, då handläggaren ska vara tillräckligt 
kompetent att kunna ta sådana beslut själv.  

Jag vill ju ha möjlighet, för mitt jobb är ju att bevilja den hjälpen som behövs, och varken mer 
eller mindre, och jag kan ofta känna att här skulle inte jag behöva bevilja den här hjälpen om 
det nu hade funnits ett, ett, ett annat alternativ, som var liksom tekniskt. Och i dagsläget så 
kan ju inte jag.. Eh, om, om jag ser att en person egentligen inte behöver ett fysiskt nattbesök, 
då kan inte jag än så länge, eh, i alla fall i X då, neka dem ett fysiskt besök istället för ett, och 
ersätta det med ett tekniskt besök. [...] Och det är någonting som jag känner mig lite 
bakbunden i, för det, det skulle jag vilja kunna göra. För det är ju ändå mitt, en del av mitt yrke 
att, att se ett behov och försöka tillgodose det.  

Majoriteten av intervjupersonerna som arbetar som enhetschefer menar å andra sidan att 
den skäliga levnadsnivån uppfylls just då välfärdstekniken är valfri och då kunden själv kan 
bestämma hur och om tekniken är någonting som passar kunden personligen eller inte. 
Enhetschef 3 förklarade  

Men det är ju samma sak där, att om du ska kunna påverka din vardag och så, då ska du ju 
kunna säga, att nej, jag känner mig inte trygg med att någon kollar på mig i en kamera, jag vill 
att du kommer hit, då får man vara delaktig. Om det nu tas beslut om att du måste ha en 
kamera, eller ingen tillsyn alls, då får du ju inte vara delaktig, då borde ju det falla liksom. 
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Skälig levnadsnivå tolkas vara ett tämligen svårdefinierat begrepp som tydligt skiljer sig 
mellan dessa professioner. De flesta intervjupersoner som arbetar som enhetschefer 
uppfattas definiera begreppet såsom Trydegård och Szebehely (2014) menar att begreppet 
från början var tänkt att tolkas och alltså utgå ifrån den äldre personens livssituation och 
anpassas individuellt därefter. De intervjupersoner som arbetar som biståndshandläggare 
tolkas definiera begreppet som en generell nivå som ska gälla för alla. En sådan generell nivå 
kan tydas vara en fördel i professionen då den objektiva biståndsbedömningen blir mer 
likvärdig oberoende av handläggare. Med utgångspunkt i tidigare forskning (Loh et al., 2009; 
Nilsen et al., 2016; Åkerlind et al., 2017b) kan utifrån detta även tolkas att 
biståndshandläggare i denna studie ser att den stora vinsten med välfärdsteknik är att den är 
kostnadseffektiv. Majoriteten av biståndshandläggarna uppfattas anse att Nattfrid är så pass 
kostnadseffektiv och gynnsam för både kund och personal att den trumfar kundens 
självbestämmanderätt och därför inte längre bör vara valbar. Detta kan kopplas till vad 
Jönson och Harnett (2014) problematiserar i sin studie om hur referensgruppen vid 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen är en person på äldreboende och att den äldre 
personen på en sådan institution inte har möjlighet att välja insatser. Biståndshandläggarna 
tolkas uppfatta att begreppet skälig levnadsnivå är så pass begränsat att frivillighet och 
självbestämmande inte bör vara en självklarhet. 

Vidare nämns i samtliga intervjuer det standardiserade bedömningsinstrumentet IBS som 
används i kommunen vid biståndsbedömning för äldre. Biståndshandläggare 1 beskriver att 
IBS gör det mer jämlikt för personer i äldreomsorgen 

Alltså skälig levnadsnivå, förut, det här begreppet har ju liksom [...] kommunerna har tolkat 
det lite olika beroende på... För att det som är skäligt för dig är inte skäligt för mig, men det är 
inte så längre. [...] Det är liksom alla ska vara lika värda, tillsyn, det är 5 minuter för alla men, 
eh, fast man kanske vill ha tillsyn i en kvart. 

Majoriteten av intervjupersonerna som arbetar som enhetschefer nämner att det tidigare har 
varit väldigt generösa biståndsbeslut och att ett standardiserat instrument inom 
biståndsbedömningen är att föredra för att förebygga orättvisa beslut. IBS upplevs dock som 
ett väldigt statiskt instrument och problematiskt då en insats anses ta lika mycket tid 
oberoende på vilken kund det gäller. Enhetschef 1 berättar "det är så himla statiskt, det är så 
uttänkt att det tar åtta minuter med stödstrumpor och tio minuter med duschen". Enhetschef 
2 beskriver en problematik för personalen vid de korta besöken 

För vissa av våra kunder som då, ja, fått besök på tre minuter. Alltså du hinner ju inte ens ta av 
dig skorna. Du får ju i princip, personalen sa så här: "Eh, jag kan fråga hur kunden mår, men 
jag hinner inte vänta på svaret." Ungefär så, det är inte skälig levnadsnivå.  

Ur detta tolkas att IBS är ett standardiserat bedömningsinstrument som avser att räkna ut 
vilken tid som kunden blir beviljad grundat på vilka insatser som den äldre personen anses 
behöva. Biståndshandläggare tolkas enligt Lipsky (1980) vara gräsrotsbyråkrater och därmed 
ha ett tämligen stort handlingsutrymme. Ur ovanstående skönjas att biståndshandläggarna i 
denna studie däremot har ett snävt handlingsutrymme i biståndsbedömningen vilket även 



   
 

23 

uppfattas vara önskvärt av intervjupersonerna som arbetar i professionen, då detta medför 
en jämnare bedömning oberoende av biståndshandläggare. Szebehely (2014) menar att en 
universell äldreomsorg som ska vara attraktiv för alla aldrig kommer kunna uppnås om den 
inte individanpassas. Olaison (2009) beskriver att bedömningssamtalen mellan den äldre 
personen och biståndshandläggaren kan liknas vid att den äldre personens behov 
kompromissas för att passa in i Socialtjänstens förutbestämda behovskatalog. Den 
behovskatalog som beskrivs uppfattas kunna liknas vid bedömningsinstrumentet IBS då det 
inte ger utrymme för att den äldre personen kan få beslutat någon individanpassad insats 
utifrån dennes livssituation och önskemål. Att ha tidsbestämda insatser i omsorgsarbetet 
tolkas gå emot det som Waerness (1984) menar bör ingå i omsorgspersonalens profession. 
Waerness beskriver att en person som är hjälpbehövande ofta beter sig avvikande och menar 
att omsorgsrationaliteten inbegriper att omsorgsarbetaren räknar med att personen denne 
möter kan komma att bete sig orationellt och därför vara förberedd att möta ångest, 
osäkerhet och ambivalens som är typiska inslag hon en hjälpbehövande. De mänskliga 
egenskaper omsorgspersonal möter står här i motsats till den rationella organiseringen som 
sker på politisk nivå, vilket skulle kunna tolkas som att bedömningsinstrument likt IBS 
hindrar omsorgspersonalen att utföra sin profession.  

5.2.2 Kommunikation och samverkan för en god implementering av välfärdsteknik 

Överlag uppfattas alla intervjupersoner ha en positiv inställning och en tro på välfärdsteknik i 
framtidens äldreomsorg. Intervjupersonernas upplevelse av att implementeringen av 
välfärdsteknik i den undersökta kommunen har stagnerat tolkas bero på en bristande 
kommunikation i implementeringens alla led. Alla av studiens intervjuade enhetschefer tycks 
vara tämligen osäkra på om välfärdsteknik är något som idag erbjuds vid 
biståndsbedömningen, samtidigt som de biståndshandläggare som intervjuats inte heller 
uppfattas tydligt veta på vilket sätt det är tänkt att gå vidare med välfärdstekniken, då det på 
politisk nivå inte ännu finns någon färdig upphandling gällande välfärdstekniken.  

Fyra av de fem enhetschefer som intervjuats uttrycker en önskan om bättre kommunikation 
och en större tillförlitlighet mellan professionerna. Vidare menas att det är nödvändigt då alla 
jobbar mot samma mål. Enhetschef 4 menar att "Vi måste liksom hela tiden ha en 
kommunikation, och en tillförlitlighet till varandras kunskap". Några av enhetscheferna 
skönjs även ha upplevt en svårighet i kommunikationen med biståndshandläggare efter att 
IBS började användas, då mätinstrumentet inte kunde ge mer tid till en insats som beviljats 
även om det behövdes. Detta uppfattades av enhetscheferna som en frustration även hos 
biståndshandläggaren men att de oftast nu kunde få gehör då vissa biståndshandläggare 
utarbetat strategier för att i vissa fall komma runt mätinstrumentet. Enhetschef 2 berättar "vi 
behövde mer tid, men liksom istället för att få mer tid vid tillexempel morgonbesöket då var 
det liksom fler insatser, och det var inte det som efterlystes, utan det är tiden för att kunna 
utföra (insatsen)". Enhetschef 3 förklarade att  

Jag vet att biståndshandläggare har sagt det att; vi vet och vi förstår, men jag kan inte, jag kan 
inte göra något åt det. En del har försökt det, att lura IBS:en att lägger man nånting så blir det 
mer timmar, men då är det ju nånting som är fel. När vi ser det, kunden ser det, vi ser det och 
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biståndshandläggaren ser det och vi kan inte påverka någon utav oss, då är det ju något som är 
fel. 

Utifrån detta tycks kommunikationssvårigheterna inte bara finnas mellan 
biståndshandläggare och enhetschefer utan även förekomma på en högre politisk nivå. Detta 
då det mellan yrkesgrupperna tolkas finnas en okunskap om och en bristande förståelse för 
respektive professions arbetsroll. Lipsky (1980) beskriver att gräsrotsbyråkratens uppgifter 
oftast är komplicerade och inte tillfullo kan förenklas till formulär eller manualer. Idag 
utvecklas standardiserade metoder och mätinstrument som kan underlätta och ge förtroende 
i gräsrotsbyråkratens arbetsroll och även bidra till jämlikhet för den sökande. Dock anses 
gräsrotsbyråkraten ha möjlighet att påverka riktlinjer och styrdokument som inte i praktiken 
fungerar. För att omsorgspersonal ska kunna arbeta utifrån sin profession menar Waerness 
(1984) att tid är centralt i mötet med den hjälpsökande. Att ha möjlighet att vara flexibel och 
kunna följa den hjälpsökandes behov anses vara essensen i en god omsorg och är därför 
tillfredsställande både för omsorgspersonal och för den hjälpsökande.  

5.2.3 Etiska aspekter av välfärdsteknik 

Välfärdstekniken väcker hos intervjupersonerna som arbetar som enhetschefer en del frågor 
kring etiska aspekter som särskilt rör integritet och sekretess. Majoriteten betonar dock 
vikten av att se den äldre personen som en myndig individ som har ingått avtal med 
verksamheten och även om det är fysiskt i form av en nyckel eller tekniskt i form av en 
kamera så grundar det sig i en tillit till utföraren. Enhetschef 2 berättar om en kund som 
använt Artic touch och överenskommelsen var att svaret till hemtjänstpersonalen ska ske 
automatiskt.  

Det kändes lite som att jag gjorde intrång i hennes privatliv, för helt plötsligt satt jag ju där, 
alltså hon kunde ju se mig i Tv:n och ibland gick hon ju omkring där i BH och kjol och hade 
liksom inte klätt på sig färdigt. Och man bara ”heej”… Så där och så, ja… Det tyckte jag kändes 
lite udda, men det hade man ju kommit överens med anhöriga om också vad som funkar bäst 
och [...] att den skulle kopplas upp på en gång. 

Integritetsproblematik vid införandet av välfärdsteknik återfinns också i tidigare forskning 
(Hofmann, 2013; Loh et al., 2009) och även om kunden ingått avtal om att det är via Artic 
touch som tillsynsbesöken ska ske, tolkas det finnas en viss känsla av att besöket är något 
integritetskränkande. Ytterligare en etisk aspekt gällande välfärdstekniken i äldreomsorgen 
är om tekniken används för det den är avsedd att användas för. Biståndshandläggare 1 säger 

Eh, sen, vi, det hade väl varit bra för oss också om det hade funnits, om vi hade haft såna här 
GPS-larm för de som springer ut, för genom att vi inte kan tvinga folk att flytta in på boende så 
är det ju, alltså de rymmer ju hela tiden hemifrån och är ute och springer och sådär. Så det 
hade varit en bra insats och ha för oss då. Och för att, för att öka deras trygghet.	  

 
Att använda GPS-larm som ett alternativ till att öka äldre personers trygghet tolkas i enlighet 
med Hofmann (2013) till största del gynna vårdgivarna och samhället och inte personen som 
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tillhandahåller insatsen. Ytterligare en aspekt som framkommer är att kameratillsyn kan 
uppfattas som en typ av övervakning av användare och anhöriga. Enhetschef 5 berättar att 
övervakning är ett ord som uppkommit under implementeringen av framförallt Nattfrid men 
menar att det ordet inte får användas i sammanhanget "[...] då sa jag, det ordet får inte 
användas överhuvudtaget, utan det här är kameratillsyn. Kameratillsyn". Trots detta kan en 
kamera i hemmet ändå tänkas bidra till en känsla av övervakning hos den äldre personen. 
Betydelsen av självbestämmande i utformandet av insatsen tolkas därav vara av vikt för att 
äldre personer ska kunna tillgodogöra sig insatser av välfärdsteknik och samtidigt känna en 
trygghet i hemmet. 

6 DISKUSSION 

I den här delen diskuterar och reflekterar studiens författare kring studiens resultat. 
Diskussionsavsnittet har delats upp i en resultatdiskussion, en metoddiskussion och en 
etikdiskussion för att få en tydligare struktur. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning och teoretisk 
referensram och i metoddiskussionen resoneras kring valet av metod samt i etikdiskussionen 
redogörs de etiska aspekterna i genomförandet av studien. Detta för att få en tydligare 
översikt samt en djupare förståelse för studien som helhet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka uppfattningen av välfärdsteknik ur två perspektiv, 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen och enhetschefer inom hemtjänsten. Vidare syftar 
studien till att undersöka hur välfärdstekniken uppfattas kunna svara emot den äldre 
personens behov utifrån Socialtjänstlagen. Följande frågeställningar har formulerats samt 
besvarats och kommer i nedanstående avsnitt att diskuteras; Vad ses som förtjänster och 
begränsningar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen? Samt Hur uppfattar 
biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten att välfärdstekniken understödjer 
att uppfylla de krav gentemot äldre som ställs på kommunen i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SFS: 2001:453) 4 kap. 1 § och 5 kap. 4 §? 

6.1.1 Uppfattning av attityder 

I den tidigare forskning som ligger till grund för studien framkommer att attityderna mot 
välfärdsteknik bland yrkesutövare är överhängande negativ (Nilsen et al., 2016; Åkerlind et 
al., 2017b). Resultatet som presenteras i denna studie visar dock på att de flesta attityder 
gällande välfärdsteknik är positiva och att välfärdsteknik inkluderas vara en del i framtidens 
äldreomsorg. Resultatet skulle kunna bero på att den litteratur och det empiriska material 
som används i artiklarna av Nilsen et al. (2016) och Åkerlind, et al. (2017b) är äldre daterat 
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än de publicerade artiklarna och att resultatet blir annorlunda då attityderna förändrats 
allteftersom välfärdstekniken blivit alltmer accepterad. De artiklar som används i studien är 
gjorda under tiden då det erbjudits flera typer av välfärdsteknik och insatserna har sedan fått 
olika utfall. En uppskattad insats av välfärdsteknik är nattillsyn med kamera, Nattfrid, och är 
även den enda insats av välfärdsteknik som tillhandahölls av kommunen vid föreliggande 
studie. Därav kan tolkas att de positiva attityderna grundar sig i att just insatsen Nattfrid 
upplevs fungera bra för alla parter. 

6.1.2 Förtjänster och begränsningar med välfärdsteknik 

Ur resultatet synliggörs att den huvudsakliga begränsningen med välfärdsteknik är förlusten 
av fysisk mänsklig kontakt. Farhågan med att välfärdstekniken bidrar till en förlust av 
mänsklig kontakt påvisas även i den tidigare forskning som ligger till grund för studien 
(Hofmann, 2013; Loh et al., 2009). Loh et al. (2009) beskriver att förlusten av mänsklig 
kontakt kan bli en konsekvens av införandet av välfärdsteknik. Vad en sådan brist skulle 
kunna leda har ännu inte uppenbarats vilket påvisar en kunskapslucka i välfärdsteknikens 
konsekvenser. De biståndshandläggare som intervjuats i studien menar att kundens önskan 
om en mänsklig kontakt kan ses som ett hinder i implementeringen av välfärdsteknik. De 
enhetschefer som intervjuats i studien ser istället den mänskliga kontakten som central i 
omsorgsarbetet och menar att välfärdstekniken inte kan ta över en sådan kontakt. Att 
biståndshandläggare och enhetschefer ser vinningar med välfärdstekniken på olika sätt kan 
tänkas bero på att uppdragen i professionerna skiljer sig åt. Detta trots att målet i slutänden 
ändå kan tyckas vara detsamma; att kunna tillgodose äldre personer en så bra vardag som 
möjligt. Välfärdsteknik anses vara lönsam i äldreomsorgen och då biståndshandläggare 
tillhör en kommunal organisation som styrs av en budget så finns krav på en 
kostnadseffektivitet vid bedömningar. Kundens önskemål om mänsklig kontakt tolkas därav 
som ett hinder då en insats med välfärdsteknik kan tillgodose behovet till en lägre kostnad. 
Enhetschefer tycks se den mänskliga kontakten som ett basbehov som ska tillgodoses och ser 
därför välfärdstekniken mer som ett komplement som kan underlätta och ge mervärde för 
både kund och omsorgsgivare. Waerness (1984) menar att ett möte på kundens villkor är 
centralt i omsorgsgivarens profession och behövs för att kunna ge en upplevd god omsorg 
och tillämpa omsorgsrationalitet. Det kan tänkas vara på grund av en möjligen omedveten 
omsorgsrationalitet som enhetscheferna uppfattar välfärdstekniken på det här viset.  

Ytterligare begränsning vid implementeringen tyds vara den stagnation av välfärdsteknik 
som upplevs av samtliga intervjupersoner. Med en tydlig kommunikation på ett strukturellt 
plan kan tänkas att en sådan stagnation kunnat förebyggas. Vidare framkommer att en 
kommunikation mellan biståndshandläggare och enhetschefer är önskvärd och tolkas även 
kunna förebygga en del av de hinder som kan uppkomma vid implementeringen. Det kan 
även tänkas att kommunikationen mellan dessa professioner är av vikt för att öka förståelsen 
för de olika yrkenas utformning och samtidigt minska det glapp som Waerness (1984) menar 
finns mellan rationaliteten som används i planeringen av vårdinsatser och 
omsorgspersonalens faktiska verklighet i mötet med den äldre personen. Ännu ett resultat 
som belyses är det faktum att tekniken inte fungerade som det var tänkt när den sattes i bruk. 
Flera av intervjupersonerna vittnar om att tekniken var bristfällig när den väl kom ut till 
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kunden och att ingen målgrupp var definierad. Sådana detaljer uppfattas av studiens 
författare kunna försvåra processen i att få välfärdstekniken accepterad och allmänt erkänd 
som insats i äldreomsorgen. Trots att den undersökta kommunen var med i ett pilotprojekt 
att testa på välfärdstekniken, kan det tänkas att ett genuint förarbete på strukturell nivå hade 
kunnat främjat processen än mer. Exempelvis genom att underlätta internetåtkomst hade 
fler äldre personer kunnat ta del av de olika insatserna av välfärdsteknik som erbjöds av 
kommunen. Det framkommer även att flera av de kunder som testat insatser av 
välfärdsteknik inte har kunnat tillgodogöra sig tekniken på ett korrekt sätt och i vissa fall har 
integritetsfrågor uppstått. Att ha en redan definierad målgrupp vid införandet av 
välfärdsteknik hade således kunnat tänkas bidra till färre besvikelser hos alla parter. Då det 
ur resultatet i denna studie kan skönjas att Socialtjänsten endast beviljar insatser för att den 
äldre personen ska överleva, ställer sig studieförfattarna frågande till om målgruppen som 
kan tillgodose sig med insatser av välfärdsteknik utöver Nattfrid kan anses vara för 
välmående för att få ta del av insatser via Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Välfärdstekniken 
skulle istället kunna ses som en preventiv insats till den äldre personen, som exempelvis bara 
behöver bli påmind om att ta medicin, eller som ett tillägg som medför ett mervärde i 
vardagen.   

Ur resultatet framkommer flera förtjänster med välfärdsteknik i äldreomsorgen. Samtliga 
intervjupersoner beskriver välfärdstekniken som kostnads- och tidseffektiv då den dels tar 
bort restiden mellan kunderna samt att den effektiviserar mötena och omsorgspersonalen 
hinner träffa flera kunder på kortare tid. Mobil omsorg ses som behjälpligt för 
omsorgspersonalen då rapportering till kollegor kan göras på plats och dokumentationen kan 
göras i samband med besöken, till skillnad från tidigare då det krävdes fysiska möten på 
kontoret vid överlämning. Med tanke på att omsorgspersonalen ofta arbetar ensam och ställs 
inför många och olika situationer dagligen väcks frågan om den fysiska överlämningen syftar 
till något mer än bara informationsbyte. Waerness (1996) menar att den professionella 
omsorgspersonalen alltid bör vara beredd att möta kunden i det tillstånds där denne befinner 
sig och att varje möte är individuellt och kontextuellt. Att få möjlighet att reflektera kring 
situationer och händelser med andra i samma arbetsroll kontinuerligt kan utifrån Waerness 
(1984) då tänkas vara utvecklande och ge insikt i både arbetet och den personliga 
arbetsrollen. Vidare kan kontinuerlig reflektion på det sättet tänkas bidra till att definiera 
mönster och svårigheter hos specifika kunder och på så sätt säkra omsorgen. Därav anser 
uppsatsförfattarna att det i arbetet med Mobil omsorg kan vara fördelaktigt att tid avsätts för 
möjlighet till reflektion med andra på arbetsplatsen.   

En förtjänst som ytterligare framkom ur resultatet var att välfärdsteknik kan tillgodose både 
mer eller mindre kontakt beroende på kundens önskemål. Välfärdsteknik kan underlätta för 
kunder som inte vill ha fysiska besök i hemmet som då istället kan få insatsen genom 
exempelvis Nattfrid eller Artic touch. Till skillnad från den tidigare forskning som belyser 
integritets- och sekretessfrågor med välfärdstekniken (Hofmann, 2013; Loh et al., 2009; 
Nilsen et al, 2016) tolkas här en positiv aspekt då kundens integritet anses bibehållas 
samtidigt som behovet ändå kan tillgodoses. I enlighet med Åkerlind et al. (2017a) 
framkommer även i denna studie att välfärdstekniken dessutom kan underlätta 
kommunikationen mellan såväl kund och omsorgspersonal som kund och anhörig, vilket 
också ses som en betydande förtjänst. Det kan tänkas att omsorgspersonalens möjlighet att 
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kommunicera med kunden genom välfärdsteknik inte bara sänker personalens stressnivå 
utan även ger ett mervärde i form av en mer fokuserad konversation, vilket kan leda till en 
bättre kontakt och relation till kunden trots avsaknad av fysisk närvaro. I dagens 
globaliserade samhälle kan denna typ av välfärdsteknik tydas vara en nödvändig möjlighet 
för att kunna tillgodose äldre personers sociala samvaro då mångas anhöriga eventuellt inte 
befinner sig i samma stad eller samma land som den äldre personen.  

6.1.3 Självbestämmande och individanpassning som motsats till jämlikhet? 

Det visas i resultatet att alla intervjupersoner anser att välfärdsteknik i viss form kan 
tillgodose äldre personer en skälig levnadsnivå och en meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra men att hänsyn måste tas till den tilltänkta användaren. Begreppet skälig levnadsnivå 
definieras dock på olika sätt beroende på vilken profession intervjupersonen tillhör. 
Skillnaden tolkas kunna bero på den skiljaktighet som Waerness (1984) menar finns mellan 
den ändamålsrationalitet som kan tänkas användas på politisk nivå för att utforma 
äldreomsorgen och omsorgsrationalitet som istället är individuell och kontextbunden och 
som kan tänkas användas av omsorgsgivaren. Bedömningsinstrumentet IBS är något som 
alla intervjupersoner påtalar vid frågan om lagen kopplad till välfärdstekniken och kan därav 
bli central i de olika yrkesutövarnas tolkning av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). IBS 
uppfattas vara ett exempel på hur en sådan ändamålsrationalitet används då 
bedömningsinstrumentet räknar ut hur många minuter en insats ska ta och används vid 
biståndshandläggning i den undersökta kommunen. Det kan även tänkas att användandet av 
IBS i biståndsbedömningen gör att biståndshandläggaren hamnar i ett sorts mellanläge där 
bedömningsinstrumentet till stor del begränsar och till viss del även övertar 
biståndshandläggarens handlingsfrihet. Det tolkas även som att sådana strikta riktlinjer kan 
hämma biståndshandläggarens egen reflektion gällande beslutens anknytning till 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Detta medför att Lipskys (1980) tes om 
gräsrotsbyråkraters möjlighet att med hjälp av en stor handlingsfrihet kunna skapa egen 
policy tillsynes har åsidosatts i och med införandet av IBS. Att införandet av IBS reglerar 
jämlikheten för biståndsbeslut för äldre personer kan ses som en fördel då alla äldre personer 
har rätt till samma tidsaspekt i utförandet av insatser, samtidigt som individualiteten i 
biståndsbesluten helt försummas. De äldre personer som söker hjälp via Socialtjänsten för 
livsföring i övrigt har tidigare levt sina liv på egna villkor och bör således anses ha möjlighet 
att fortsätta leva med en jämförelseliknande standard. Detta i likhet med den 
normaliseringsprincip som Jönson och Harnett (2014) belyser. Att jämlikhet, på en såpass 
lågt tolkad skälig levnadsnivå, då plötsligt blir som ett tvång när den äldre personen blir 
hjälpbehövande kan ifrågasättas då det tolkas gå emot den tanke om att äldreomsorgen 
skulle tillfredsställa alla samhällsklasser som enligt Szebehely och Trydegård (2014) var 
målet för äldreomsorgen vid införandet av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Det tolkas 
dessutom gå emot den solidariska grund som välfärdsstaten Sverige är uppbyggd på och 
således återfinns i Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1 § (SFS 2001:453). Ett dilemma 
som skönjs utifrån resultatet är att det möjligtvis kan krävas en god privatekonomi för att 
kunna tillgodose sig en bättre standard än det som behövs för att överleva. Om den äldre 
personen inte har en tillräckligt god ekonomi för att kunna köpa tilläggstjänster förlorar 
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denne med dessa riktlinjer rätten att vara sig själv, vilket också går emot tanken om den 
enligt Szebehely (2014) från början tilltänkta universella äldreomsorgen.   

Samtliga enhetschefer som intervjuats ser på välfärdstekniken som ett tillägg som kan ge 
mervärde åt kunden och därigenom stärka den skäliga levnadsnivån. Samtliga betonar dock 
vikten av självbestämmanderätten i besluten och önskar att i framtiden se en mer 
individualiserad bedömning. Detta kan tänkas dels bero på en vilja att utgöra en bra tillvaro 
för kunden men även för att personalen ska få en bra arbetsmiljö där de får chansen att 
utföra en god omsorg anpassad till kunden. Majoriteten av de intervjuade 
biståndshandläggarna och även en av enhetscheferna uttryckte dock en önskan om att 
välfärdsteknik i form av Nattfrid inte skulle vara valbart för kunderna, utan att insatsen 
skulle vara upp till biståndshandläggaren att själv besluta om. Denna önskan kan tydas bero 
på att insatsen Nattfrid är såpass kostnadseffektiv i jämförelse med tillsyn av 
omsorgspersonal samt att kundens sömn prioriteras då störningsmoment elimineras. Att 
kostnadseffektivitet skulle prioriteras högre än en självbestämmanderätt skulle kunna anses 
gå emot Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1 § (SFS 2001:453), ur vilken alla 
Socialtjänstens insatser ska styras. Utifrån Lipsky (1980) skulle ett sådant ställningstagande 
av biståndshandläggare kunna betraktas som en önskad policy från kommunen men bli till 
en oönskad policy för dess medborgare. Uppsatsförfattarna tolkar att ett sådant beslut kan 
tendera att leda till att fler av ramlagens principer gås emot och att en risk då finns att dess 
betydelse urholkas. 

6.2 Metoddiskussion 
Intresset att skriva en uppsats om ett ämne anknutet till det sociala arbetet inom 
äldreomsorgen väcktes då en avsaknad av området upplevdes i den pågående utbildningen 
och lämnade en kunskapslucka att fylla. Intresset för det specifika ämnesområdet påträffades 
via en av uppsatsförfattarnas personliga kontakter som tidigare skrivit en avhandling i ämnet 
och genom denna hittades studiens valda forskningsområde. En oväntad svårighet som 
uppdagades under genomförandet av intervjuerna var den stagnation gällande välfärdsteknik 
som för tillfället fanns i kommunen. En diskussion har föregåtts gällande hur detta kunnat 
påverka resultaten i denna studie. Det tänkbara missvisandet tolkas kunna bero på att 
associationen till välfärdsteknik endast är den som används i kommunen för tillfället, vilket 
även diskuteras i resultatdelen.  

Studien behandlar åtta intervjuer varav tre är med biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
och fem är med enhetschefer på hemtjänsten. Det skulle kunna tänkas att lika många 
intervjupersoner från vardera profession skulle ses som en fördel i studien men med 
biståndshandläggares höga arbetsbelastning var det svårt att få återkoppling på förfrågningar 
och därav är antalet anpassat till studiens tidsram. Dock finner studiens författare inga 
tecken på att fler intervjuer med biståndshandläggare skulle ge studien andra resultat. Valet 
att använda en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod anses vara 
adekvat med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Till skillnad från en 
kvantitativ studie kan dock ingen statistisk generaliserbarhet urskiljas i resultatet, vilket inte 
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heller var studiens intention då syftet var att söka en djupare förståelse för 
intervjupersonernas upplevelse. Däremot hävdas att resultatet skulle kunna appliceras på 
liknande fall. 

Föreliggande studie undersöker endast uppfattningen av välfärdsteknik ur socialarbetares 
perspektiv. Ett centralt perspektiv som inte tas med är uppfattningen bland de äldre personer 
som använder insatser av välfärdsteknik. Studies tidsram omöjliggjorde att utforska ett 
sådant perspektiv då ämnet kräver en etisk prövning och förmedlingen av kontakter 
försvåras av sekretess. 

6.3 Etikdiskussion 
Vetenskapsrådets (u.å.) fyra forskningsetiska principer i form av informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet har följts kontinuerligt under 
studiens gång och har även flertalet gånger informerats till samtliga intervjupersoner. Alla 
intervjupersoner informerades om studiens syfte, att det insamlade materialet endast skulle 
användas i denna studie, att deltagandet skulle hanteras anonymt samt att medverkandet var 
helt frivilligt, varpå samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke. För att ytterligare försäkra 
konfidentialitetskravet har inte bara intervjupersonernas namn bevarats anonymt i studien 
utan även den kommun där studien genomfördes har valts att inte namnges.  

Då denna studie undersöker biståndshandläggares och enhetschefers upplevelse av ämnet 
uppgav intervjupersonerna viss information om hur respektive profession ser på den andra 
professionen. Därav har studiens författare försökt att hålla sig neutrala både under 
intervjuerna och i utförandet av studien. Utöver detta har inte några etiska dilemman 
förekommit i studien och intervjupersonerna uppfattas inte ha tagit illa vid sig av någon av 
intervjufrågorna. 

7 SLUTSATSER 

Då Sveriges befolkning blir allt äldre och bristen av resurser för att kunna tillgodose alla äldre 
personers behov blir alltmer påtaglig, är alla intervjupersoner oavsett profession överens om 
att välfärdstekniken är viktig och dessutom nödvändig i så väl dagens som framtidens 
äldreomsorg. Den stora begränsningen med välfärdsteknik som framkommer av alla 
intervjuer är uppfattningen om att den aldrig kan ersätta den fysiska mänskliga kontakten. 
Alla intervjupersoner uppfattas dock utöver det vara positiva till införandet och användandet 
av välfärdsteknik och majoriteten verkar även tycka det är beklagligt att en viss stagnation av 
implementeringen förekommit i kommunen. Denna övervägande positiva attityd till 
välfärdsteknik kan därav ses som ett resultat som står i motsats till den tidigare forskningen, 
vilket kan tänkas bero på att den här studien är något nyare och att attityder förändras med 
tiden.  
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Uppfattningen om hur välfärdstekniken ska användas och om den kan vara behjälplig i 
uppfyllandet av äldre personers behov utifrån Socialtjänstlagen skiljer sig dock åt mellan 
professionerna. Det tolkas framför allt bero på den skilda uppfattningen om begreppet skälig 
levnadsnivå som tycks finnas. Biståndshandläggarna betonar vikten av jämlikhet i begreppet 
medan majoriteten av enhetscheferna istället lägger tonvikten på individualisering och 
självbestämmande. Att detta prompt skulle vara svårt att kombinera ses av studiens 
författare mest handla om bristande kommunikation och fantasi, då det kan tyckas att 
jämlikhet, individualisering och självbestämmande inte nödvändigtvis måste gå emot 
varandra utan skulle möjligen tillsammans kunna bidra till en ännu bättre äldreomsorg.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Då den största begränsningen med välfärdsteknik uppfattas vara bristen på fysisk mänsklig 
kontakt kan det tänkas vara av vikt att undersöka detta tämligen outforskade område för att 
bättre få svar på om denna farhåga är befogad eller inte. Eftersom omsorgspersonalen är de 
som arbetar närmast äldre personer kan det därav vara betydande att undersöka hur de 
uppfattar att välfärdstekniken fungerar i relation till det dagliga omsorgsarbetet. Dessutom är 
det av vikt att i större omfattning undersöka upplevelsen hos de äldre personer som använder 
välfärdstekniken. Detta då dessa två perspektiv hitintills är relativt outforskade och att det 
därför kan vara av stor betydelse att omsorgspersonal och äldre personer får möjlighet att 
göra sina röster hörda än mer. Oavsett resultat skulle en sådan studie kunna tänkas vara 
behjälplig i utformandet av ny välfärdsteknik, vilket i sin tur även skulle kunna bidra till att 
oron kring en bristande mänsklig kontakt minskar. 

För att tillföra en djupare förståelse och ge en övergripande bild över ämnet kan ytterligare 
forskning tänkas vara att undersöka välfärdsteknikens syfte och mål på en strukturell nivå i 
kommunen. Därav kan exempelvis kommunpolitikers intentioner med införandet av 
välfärdsteknik i äldreomsorgen utforskas.   
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BILAGA A- SJÄLVSKATTANDE ETIKGRANSKNING 

 

 



   
 

   
 

 

 

BILAGA B – MISSIVBREV   
Hej,  

Vi är två blivande socionomer som heter Elin Viksell och Elin Tångring. Vi läser vårt sista år 
på socionomprogrammet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi har varit i kontakt med dig 
tidigare och nedan förtydligas vår studie. 

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka uppfattningen av välfärdsteknik ur 
biståndshandläggares och enhetschefer på hemtjänstens perspektiv. Vidare syftar studien till 
att undersöka hur välfärdstekniken uppfattas kunna svara emot brukarens behov utifrån 
Socialtjänstlagen. Vi vore tacksamma om ni kunde ta er tid att hjälpa oss att undersöka detta.   

Intervjun beräknas ta mellan 30–45 minuter. I arbetet utgår vi från Vetenskapsrådets etiska 
principer, vilka är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet samt 
nyttjandekravet. Principerna innebär kort att intervjupersonen när som helst kan välja att 
avbryta intervjun, att deltagandet kommer hanteras konfidentiellt, att intervjupersonen fått 
korrekt information om studien och att den insamlade datan endast kommer att användas i 
detta arbete.   

  

Vid frågor kontakta oss gärna via mail eller på telefon.  

 

Elin Viksell: MAILADRESS, 073-XXX XX XX 

Elin Tångring: MAILADRESS, 070-XXX XX XX 

  

Handledare: Els-Marie Anbäcken: MAILADRESS 

  

Med vänlig hälsning  

Elin Viksell och Elin Tångring  



   
 

   
 

BILAGA C – INTERVJUGUIDE BISTÅNDSHANDLÄGGARE 
 

Intervjuguide Biståndshandläggare 

Innan intervjun vill vi påminna om att den beräknas ta mellan 30–45 minuter och att vi utgår 
vi från Vetenskapsrådets etiska principer. Dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
informationskravet samt nyttjandekravet. Principerna innebär kort att intervjupersonen när 
som helst kan välja att avbryta intervjun, att deltagandet kommer hanteras konfidentiellt, att 
intervjupersonen fått korrekt information om studien och att intervjumaterialet endast kommer 
att användas i detta arbete och sedan raderas när uppsatsen är klar.  

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka uppfattningen av välfärdsteknik ur era perspektiv 
som biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten. Vidare syftar studien till att 
undersöka hur välfärdstekniken uppfattas kunna svara emot brukarens behov utifrån 
Socialtjänstlagen. 

Frågeställning 1: Vad ses som förtjänster och begränsningar med välfärdsteknik i 
äldreomsorgen? 

Frågeställning 2: Hur uppfattar biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten att 
välfärdstekniken understödjer att uppfylla de krav gentemot äldre som ställs på kommunen i 
enlighet med Socialtjänstlagen 4:1 och 5:4? 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vill du berätta lite om dig själv? 
• Hur länge har du varit biståndshandläggare för äldre och har du arbetat någon 

annanstans innan du började här? 
• Kan du berätta lite om din arbetsroll? 

Uppfattningen av välfärdsteknik 

• Vad vet du om välfärdsteknik/eHemtjänst? 
• Forskning vi läst visar på att det finns en viss uppfattning om svårigheter med att 

erbjuda välfärdsteknik/eHemtjänst till äldre. Vad tänker du om det?  
- Hur brukar du erbjuda välfärdsteknik/eHemtjänst i bedömningssamtalen? 
- Upplever du att du behöver "sälja in" välfärdstekniken till de äldre på ett annat sätt 
än vad som behövs för de andra insatserna? 

• Vad är dina tankar om välfärdsteknik/eHemtjänst? 
• Har införandet av välfärdsteknik/eHemtjänst förändrat ditt arbetssätt? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, varför inte? 

• Vilka är fördelarna med välfärdsteknik/eHemtjänst enligt dig? 
• Vilka är begränsningarna med välfärdsteknik/eHemtjänst enligt dig? 

Uppfattningen om brukarens behov tillgodoses utifrån socialtjänstlagen 



   
 

   
 

En del i vår uppsats är att se hur välfärdsteknik/eHemtjänst uppfattas kunna tillgodose den 
äldre personens behov utifrån socialtjänstlagen. De lagar vi syftar på är främst 4:1 om skälig 
levnadsnivå, och 5:4 om att kommunen ska verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och har en aktiv och meningsfull tillvaro 
i gemenskap med andra. 

• Vad tänker du kring de lagar som gäller äldre i socialtjänstlagen? 
• Vad tänker du om begreppet "skälig levnadsnivå"? 

- Kan välfärdstekniken bidra till det? 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, varför inte? 

• Hur uppfattar du välfärdstekniken/eHemtjänst i relation till lagen? 

Avslutningsfrågor 

• Eftersom att vi går mot en mer teknisk och digitaliserad värld, så undrar vi om du har 
någon tanke på någon ytterligare välfärdsteknik som skulle kunna hjälpa till i arbetet 
med de äldre? 

• Hur ser du på framtidens äldreomsorg? 
• Är det något mer du vill tillägga? 
• Är det okej om vi kontaktar dig med eventuella frågor som kan dyka upp när vi 

sammanställer intervjun?  

Då tror vi att vi är klara. Tack för att vi fick intervjua dig! 

 

  



   
 

   
 

BILAGA D – INTERVJUGUIDE ENHETSCHEFER 

Intervjuguide Enhetschefer 

Innan intervjun vill vi påminna om att den beräknas ta mellan 30–45 minuter och att vi utgår 
från Vetenskapsrådets etiska principer. Dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
informationskravet samt nyttjandekravet. Principerna innebär kort att intervjupersonen när 
som helst kan välja att avbryta intervjun, att deltagandet kommer hanteras konfidentiellt, att 
intervjupersonen fått korrekt information om studien och att intervjumaterialet endast kommer 
att användas i detta arbete och sedan raderas när uppsatsen är klar.  

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka uppfattningen av välfärdsteknik ur era perspektiv 
som biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten. Vidare syftar studien till att 
undersöka hur välfärdstekniken uppfattas kunna svara emot brukarens behov utifrån 
Socialtjänstlagen. 

Frågeställning 1: Vad ses som förtjänster och begränsningar med välfärdsteknik i 
äldreomsorgen? 

Frågeställning 2: Hur uppfattar biståndshandläggare och enhetschefer inom hemtjänsten att 
välfärdstekniken understödjer att uppfylla de krav gentemot äldre som ställs på kommunen i 
enlighet med Socialtjänstlagen 4:1 och 5:4? 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vill du berätta lite om dig själv? 
• Hur länge har du varit enhetschef här på arbetsplatsen? 
• Vill du berätta lite om din arbetsroll som enhetschef?  
• Hur många är anställda vid din enhet? 
• Vill du berätta lite om verksamheten, exempel hur länge verksamheten funnits, hur 

många kunder med hemtjänst har ni. 
• Hur ser verksamhetens värdegrund ut? 

Uppfattningen av välfärdsteknik 

• Vad vet du om välfärdsteknik/eHemtjänst? 
• Har ni just nu någon som kund använder välfärdsteknik/eHemtjänst? 

-Om ja, vilken typ av välfärdsteknik/eHemtjänst? 
- Hur fungerar det?  
-Om nej, har ni haft någon kund som tidigare använt välfärdsteknik/ eHemtjänst? 
-Om nej, vad tror du det beror på? 

• Vad är dina tankar om välfärdsteknik/eHemtjänst? 
• Vad innebär införandet av välfärdsteknik/eHemtjänst för er verksamhet? 
• Vilka är fördelarna med välfärdsteknik/eHemtjänst enligt dig? 
• Vilka är begränsningarna med välfärdsteknik/eHemtjänst enligt dig? 

Uppfattningen om brukarens behov tillgodoses utifrån socialtjänstlagen 



   
 

   
 

En del i vår uppsats är att se hur välfärdsteknik/eHemtjänst uppfattas kunna tillgodose den 
äldre personens behov utifrån socialtjänstlagen. De lagar vi syftar på är främst 4:1 om skälig 
levnadsnivå, och 5:4 om att kommunen ska verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och har en aktiv och meningsfull tillvaro 
i gemenskap med andra. 

• Vad tänker du kring de lagar som gäller äldre i socialtjänstlagen? 
• Hur uppfattar du välfärdstekniken/eHemtjänst i relation till lagen? 

Avslutningsfrågor 

• Eftersom att vi går mot en mer teknisk och digitaliserad värld, så undrar vi om du har 
någon tanke på någon ytterligare välfärdsteknik som skulle kunna hjälpa till i arbetet 
med de äldre? 

• Hur ser du på framtidens äldreomsorg? 
• Är det något mer du vill tillägga? 
• Är det okej om vi kontaktar dig med eventuella frågor som kan dyka upp när vi 

sammanställer intervjun?  

 

Då tror vi att vi är klara. Tack för att vi fick intervjua dig! 
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