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1. Inledning 
I detta kapitel förklaras varför uppsatsen uppstod, varefter en beskrivning av det problem som avses 

undersökas samt dess bakgrund återges. Uppsatsens syfte och frågeställning preciseras. Slutligen 

presenteras definitioner av återkommande begrepp. 

Giraff Technologies AB har funnits i knappt två år och det har tagit fram en produkt som det tror kan 

vara lämplig för svensk kommunal omsorg. Denna produkt kallas för Giraff och beskrivs närmare i ett 

nedanstående delkapitel. Företaget har dock tills dags dato inte mer än en handfull potentiella 

kunder. Denna uppsats uppstod på grund av att företaget bättre vill förstå den målgrupp det riktar 

sig till, vilken är kommunal omsorgsverksamhet. Företaget hade ingen specifik önskan om hur detta 

skulle gå till och eftersom vi inte visste vari problemet låg beslöt vi att utgå från en grundläggande 

teoretisk modell, den så kallade Köpbeslutsprocessen. Detta för att stegvis kunna söka förståelse för 

hur kommuner resonerar vid införskaffande av nya produkter.  

1.1. Bakgrund 

Här återges rådande förutsättningar inom olika områden, vilka alla utgör en del av grunden för 
uppsatsens syfte. 

1.1.1. Den åldrande befolkningen 

Den välutvecklade sjukvården gör att människan idag lever längre än för bara några årtionden sedan, 

men ju äldre en människa blir, desto större är risken för denna att drabbas av sjukdomar såsom 

demens och stroke (Magnusson et al., 2004, s.223). Samtidigt är minskad befolkningstillväxt en global 

trend. Inom en överskådlig framtid kan detta få stora konsekvenser och bli ett påtagligt problem i 

många länder, eftersom brist på vårdpersonal kommer innebära ökade svårigheter för myndigheter 

att ta hand om och tillgodose omsorgstagares olika behov. (ibid., s.224)  

Den ökande andelen äldre orsakar även problem i många kommuner då lämpliga boenden inte alltid 

finns tillgängliga när behov uppstår (Boverket, 2010-04-03). Detta trots att Sverige sedan flera 

årtionden tillbaka har haft ett socialsystem där omsorgstagare, som av varierande anledningar inte 

längre kan eller vill sköta ett eget hushåll, erbjuds olika boendeformer anpassade efter de olika 

behoven (SKL, 2010-04-10). En lösning på detta problem och idag en önskan från kommunernas håll 

är att omsorgstagarna bor och vårdas längre i det egna hemmet (Magnusson & Hansson, 2005, 

s.646).  

Enligt undersökningar finns det några faktorer som äldre värdesätter mer än andra faktorer för sitt 

välbefinnande. Det är ett aktivt socialt nätverk och känslan av att ha en funktion att fylla däri, att få 

fungera självständigt i vardagen, ett närområde med brett utbud, goda matvanor, fysisk aktivitet 

samt möjlighet att välja boendeform. (FHI, 2010-04-10, 15:06) Framförallt framhävs det faktum att 

social gemenskap kan leda till ökad livslust, vilket i sin tur kan påverka hälsan positivt (FHI, 2010-04-

10, 14:05, s.20). Däremot har nedskärningar inom omsorgen ofta lett till att vårdpersonal enbart har 

tid att se till det praktiska i omsorgsutövandet. Det sociala umgänget prioriteras bort. (Fritzell, 2009, 

s.1)  
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1.1.2. Det kommunala ansvaret 

Sverige är indelat i 290 kommuner som enligt lag är ansvariga för äldre- och handikappomsorgen. 

Alla kommuner har självstyre angående hur arbetsuppgifter ska skötas och resurser fördelas, därmed 

kan beslutsprocesserna skilja sig från en kommun till en annan. (SKL, 2010-04-11, 15:38)  

Direkt under kommunfullmäktige agerar nämnderna, vilka i sin tur ansvarar för det dagliga arbetet 

inom kommunerna och förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige.  De ska sedan även 

genomföra de beslut som fattats.  (SKL, 2010-04-11, 15:42) Vilka nämnder som tillsätts, vilka 

uppgifter och områden de ansvarar för samt hur de benämns varierar mellan Sveriges kommuner. 

Enligt 3 kap. 3-4§§ i kommunallagen måste dock möjligheten att fullfölja de uppgifter de har enligt 

författningar finnas. (Tillsynsberedningen, 2004, s.119) 

Uppskattningsvis används cirka 500 miljarder kronor per år från den offentliga sektorn, det vill säga 

staten, landstingen och kommunerna, för köp av varor, tjänster och entreprenader.  Eftersom dessa 

verksamheter har stor påverkan på samhällsekonomin och grundar sig på skattemedel måste ett 

flertal bestämmelser och lagar följas. Den offentliga sektorn måste därmed alltid ha ett öppet och 

neutralt förhållningssätt vid val av leverantör och kan alltså inte direkt vända sig till en tidigare 

leverantör eller förlita sig på andras vitsord. (Kammarkollegiet, 2010-04-11)  

1.1.3. Den existerande tekniken 
Det går att se att det finns ett behov av röst- och bildkommunikation bland befolkningen. I slutet av 

2008 fanns det i Sverige fler än fyra miljoner fasta telefonabonnemang, cirka 11 miljoner 

mobilabonnemang och kontantkort, samt drygt 730 000 anslutningar till bredbandstelefoni. 

(Trafikanalys, 2010-04-11). Inom omsorgen utrustas många omsorgstagare med trygghetslarm, det 

vill säga en dosa som traditionellt sett kopplas till ett analogt telefonabonnemang. Nuförtiden 

kompletteras trygghetslarm ofta med en talfunktion, vilket gör att den omsorgstagare som trycker på 

larmet även kan tala med den som tar emot det. (TrygghetsLarm, 2010-04-11)  

Några övriga lösningar som är användbara för omsorgsutövande är till exempel ACTION, Ippi och 

Joice. ACTION, förkortning av Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older Persons’ 

Needs, riktar sig mot äldre och deras anhörigvårdare, och ger dem möjlighet att prata med 

vårdpersonal samt andra användare (ACTIONTM 2010-04-10, kl 18:06). Det är en specialframtagen 

programvara som kräver en speciell sorts ACTION-dator utrustad med en bildtelefon (ACTIONTM 

2010-04-10, kl 18:17). Ippi är ett program kopplat till en TV som möjliggör att med en knapptryckning 

visa bild-, text- och ljudfiler skickade från vilken dator eller mobiltelefon som helst. Det är en 

tvåvägskommunikation som liknar sms- och mms-funktionen för en mobiltelefon. (InView, 2010-05-

04, 21:38) Idén är att till exempel vårdpersonal ska kunna meddela tid för besök eller få svar på 

blodsockerhalt. Eftersom ingen internetuppkoppling används kan video inte visas i realtid. (InView, 

2010-05-04, 21:29) Joice är en TV-telefon. Samtal styrs med en fjärrkontroll och via en webbkamera 

ser omsorgstagaren personen denne pratar med. Istället för telefonnummer finns 

förprogrammerade bilder och namn på personer som kan ringas upp. Vissa kontakter, till exempel 

släkt och hemtjänst, kan tvinga igenom ett samtal om ingen svarar. (myJoice, 2010-05-04, 21:45) 

http://www.skl.se/web/Sa_styrs_en_kommun.aspx
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1.1.4. Det nya hjälpmedlet 

Den potentiella bristen på social kontakt är något som har uppmärksammats av det svenska 

företaget Giraff Technologies AB. Detta företag grundades i juni 2008 av tre amerikaner, Stephen von 

Rump samt bröderna Roy och Dan Sandberg (von Rump, 2010-02-15). För att bemöta denna brist har 

de utvecklat ett mobilt kommunikationshjälpmedel - roboten Giraff.2 Giraff är en mobil robot som 

placeras i en omsorgstagares hem, men fjärrstyrs av en annan person. Robotens huvud är en 

bildskärm, vilken är utrustad med en webbkamera. Operatören och omsorgstagaren kan på så sätt se 

och höra varandra. Företagets VD, Stephen von Rump, kallar det kort och gott för ”Skype3 on 

wheels”. Tanken bakom uppfinningen är just att underlätta kommunikationen mellan omsorgstagare 

och anhöriga eller vårdpersonal, vilket kan ge omsorgstagaren en ökad känsla av självständighet och 

trygghet.  (ibid.) Vidare påpekar von Rump att Giraff är enkel och användarvänlig, samt att den kan 

utöka en omsorgstagares sociala kontakter. Produkten är avsedd som ett komplement till övrig 

omsorg. (ibid.)  

Giraff är en relativt ny produkt och befinner sig fortfarande i en introduktionsfas, men sedan starten 

av företaget har grundarna sett till att produkten fått mycket medial publicitet i Sverige, främst 

under hösten 2009. Bland annat har den uppvisats på Socialchefsdagarna i Västerås (Socialchefen, 

2009, s.5), på Stora Tillväxtdagen i Flen (Sörmlands Sparbank, 2010-05-26) och på Tekniska Mässan i 

Älvsjö (Produktion för affärer, 2010-04-11), uppmärksammats i Metro Teknik (Metro Teknik, 2010-

04-11), presenterats för Sveriges Äldre- och hälsominister Maria Larsson (Robotdalen, 2010-04-11) 

samt deltagit i ett inslag på lokal-TV (TV4Nyheterna Västerås, 2010-04-11). De har även sett till att 

den deltagit i pilotprojekt inom omsorgen i såväl Västerås som i Örebro (von Rump, 2010-02-15). 

 

1.2. Det sammanfattade problemet  

Giraff är en högteknologisk men användarvänlig robot. I dagsläget går det teoretiskt sett att 

implementera den i dagligt omsorgsutövande. Det faktum att denna produkt är relativt ny kan 

däremot försvåra för de målgrupper som kan ha nytta av den. Om de inte har någon tidigare 

kännedom om en liknande produkt, kanske de inte inser att de har ett behov av en sådan. 

Det är kommuner uppsatsens uppdragsgivare främst riktar sig mot. Detta med tanke på att 

produkten är lämpad för omsorgsverksamhet. Företaget har som tidigare nämnts på relativt kort tid 

exponerat sin produkt via ett flertal olika forum i Sverige. Däremot har de till dags dato enbart 

kontrakt med två kommuner och inlett förhandlingar med ytterligare två om försäljning av sin 

produkt. Giraff Technologies AB är ovetande om vad det är som gör att inte fler kommuner visar mer 

intresse för produkten. För att kunna förstå detta bör först kommunernas situation idag och hur de 

resonerar inför inköp klargöras. Vidare är det intressant att se hur de förhåller sig till tekniska 

hjälpmedel i stort. 

                                                           
2
 Se Bilaga 1 för mer djupgående information om produkten.  

3
 Skype är en gratis programvara som tillåter en användare att kommunicera med andra Skype-användare via 

text-, röst- eller videosamtal. En dator med internetuppkoppling krävs. (Nationalencyklopedin, 2010-04-11) 
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1.3. Syfte 
Att få samt skapa förståelse för hur en kommun resonerar inför införskaffandet av tekniska 
hjälpmedel.  
 
 

1.4. Frågeställning 
Varför har inte fler kommuner, av de som har kommit i kontakt med Giraff och andra tekniska 
hjälpmedel, införskaffat Giraff till sin omsorgsverksamhet?  
 
 

1.5. Begreppsdefinitioner 
 
Anhörigvårdare: En anhörig till omsorgstagare som är kontinuerligt delaktig i vården av 
omsorgstagaren. [egen definition] 
 
Brukarundersökning eller -utvärdering: Något en kommun kan dela ut till sina omsorgstagare för att 
få deras synpunkter om den kommunala verksamhet som berör dem. [egen definition] 
 
Lagen om offentlig upphandling: I stort går denna lag ut på att den bästa varan eller tjänsten ska 
köpas in från den leverantör som kan erbjuda det bästa priset. Lagen avser bland annat att främja 
konkurrens, underlätta för företag att samarbeta med offentlig sektor samt försäkra att skattemedel 
används på ett kostnadseffektivt sätt. (Kammarkollegiet, 2010-04-11) 
 
Omsorg: Term för samhällets insatser inom vård, stöd och service till olika grupper av befolkningen 

(Nationalencyklopedin, 2010-05-23). I denna uppsats avses oftast äldreomsorg, men eftersom även 

omsorgstagare med funktionsnedsättning kan inbegripas används enbart omsorg.  

Omsorgstagare: En person som behöver stöd av omsorgen i någon utsträckning. Kan vara en äldre 

person (65 år gammal eller äldre) eller någon med en funktionsnedsättning. [egen definition]  

Särskilt boende: Samlingsterm för de olika boendeformer en kommun kan erbjuda omsorgstagare. 

Gemensamt för samtliga boendeformer är att det krävs en av kommunen beviljad 

biståndsbedömning för att omsorgstagaren ska få flytta dit. Där ska även finnas personal tillgänglig 

dygnet runt. (SKL, 2008, s.48) 

Trygghetsboende: Ny boendeform. Ska innehålla utrymmen för gemensamma måltider och 

rekreation, och personal ska vara tillgänglig under vissa tider. Omsorgstagaren måste vara minst 70 

år fyllda för att få söka en trygghetsbostad, men det krävs ingen beviljad biståndsbedömning. 

(Regeringskansliet, 2010-05-26) 



 

 

5 

 

2. Teori 
I detta kapitel presenteras för uppsatsen lämplig teori vilken kommer att ligga till grund för 
operationalisering och senare analys.  Att följa en kommuns köpbeslutsprocess ger kunskap om hur 
kommunen resonerar inför inköp. Utöver detta beskrivs beslutsfattande inom B2B, eftersom 
kommunal verksamhet styrs av olika grupperingar vilka fattar beslut samt ansvarar för följderna. 

 

2.1. Köpbeslutsprocessen för B2B 
När företag gör affärer med eller marknadsför sig gentemot andra företag, myndigheter eller 

organisationer benämns detta med en engelsk term, Business-to-Business, förkortat B2B 

(Brassington & Pettitt, 2005, s.92).  Köpbeslutsprocessen för B2B är i detta sammanhang aktuell då all 

kommunal verksamhet måste bedrivas så att det i slutändan inte blir underskott i dess budget. Detta 

eftersom den har ett lagstadgat ekonomiskt balanskrav att uppnå. (Regeringskansliet, 2010-05-23) 

2.1.1. Modell 1: Köpbeslutsprocessen för B2B  

 
 
 
 
 
 

(Brassington & Pettitt, 2005, s.97)   

 
Behovsidentifikation: Processen inleds med att något saknas, ett behov upptäcks och behöver 

tillgodoses. Detta behov kan antingen ha uppstått internt eller ha skapats av extern stimulans.  

(Brassington & Pettitt, 2005, s.97) Alla behov eller delar av behovet kan inte alltid tillgodoses och 

köpbeslutsprocessen kan avbrytas redan här (ibid., s.98). 

Interna behov kan upptäckas till exempel på grund av att en maskin har gått sönder och en reservdel 

behöver beställas, eller om kunden inte är nöjd med nuvarande leverantörens pris eller kvalitet. 

Behov som skapas av extern stimulans kan uppstå när kunden till exempel besöker en mässa, 

uppmärksammar en annons eller kontaktas av försäljare. (Kotler & Armstrong, 2010, s.200-201) Alla 

sätt på vilket ett företag visar upp sin produkt för att ge målgruppen möjlighet att uppmärksamma 

den kallas för exponering. Det är genom exponering, det vill säga extern stimulans, som målgruppen 

kan få kännedom om produktens existens, och detta är en förutsättning för att de ska kunna inse att 

de har behov av den. (Lange & Dahlén, 2007. s.90)  

Produktspecifikation: Vid förhandlingar inom B2B måste leverantörens produkt inte tillgodose en 

enskild konsuments behov, utan vara den mest attraktiva produkten för en specifik verksamhet 

utifrån ett flertal perspektiv (Ruskin-Brown, 2006, s.39). Exakta detaljer för vad verksamheten önskar 

är i dessa fall mycket viktigt. Detta gäller både den fysiska produkten eller den faktiska tjänsten samt 

de mer svårdefinierbara kringtjänsterna. Leverantören och kunden måste samarbeta för att få fram 

exakt det kunden behöver till en skälig kostnad. (Brassington & Pettitt, 2005, s.98)  
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Val av leverantör: Här finns det en nackdel för nya leverantörer; ofta har företaget redan en lista på 

leverantörer som kan tillgodose deras behov och då det tar tid att leta efter nya är det mer bekvämt 

och säkrare att använda de som står på listan. Men detta beror på behovet, en produkt som ofta 

beställs från samma leverantör är enkelt att beställa där igen. Vid inköp av en dyrare produkt tas 

flera offerter in och leverantörer ställs mot varandra där trovärdighet och gott rykte har stor 

betydelse. (Brassington & Pettitt, 2005, s.98) Mervärde i form av snabb service av köpta produkter 

som är defekta eller går sönder och uppdateringar av mjukvara kan vara en avgörande faktor (ibid.). 

Vid större inköp söker kunden mer utförlig information om säljaren och företaget. 

Rekommendationer från andra kunder är en viktig del av informationssökandet. Fler och fler företag 

använder sig av Internet för sin marknadsföring och försäljning av varor och tjänster, detta resulterar 

i att kunden har enklare tillgång till information om det berörda företaget samt att mindre företag 

har bättre möjlighet att konkurrera med större företag än tidigare. (Kotler & Armstrong, 2010, s.201)  

Engagemang: När beslut har tagits om vilken leverantör som kan tillgodose behovet och kontrakten 

är påskrivna är det brukligt att uppföljning sker. Leverantören bör till exempel försäkra sig om att 

inga problem uppstod vid leverans eller att produkten var felaktig. Detta för att få en så bra relation 

som möjligt parterna emellan. (Brassington & Pettitt, 2005, s.99) Leverantörens prestation 

utvärderas under köpets gång av kunden. Denna prestation är avgörande för att eventuella återköp 

ska ske. Om kunden tycker att leverantören gjorde bra ifrån sig och tillgodosåg behovet kan ett 

återköp inträffa. Om inte, kan leverantören förändra sitt agerande för att försöka tillgodose kundens 

önskemål. Skulle detta inte vara tillräckligt kan kunden välja att aldrig återvända eller till och med att 

avbryta resterande order för framtiden. (Kotler & Armstrong, 2010, s.203) 

 

2.2. Beslutsfattande inom B2B 
Vid B2B skiljer sig förutsättningarna från när företag kommunicerar med privatkonsumenter, 

eftersom förutsättningarna för kundens beslutsfattande förändras. Företag, organisationer och 

myndigheter: 

- Köper varor och tjänster för att uppfylla verksamhetens specifika behov 
- Fokuserar på ekonomiska fördelar 
- Köper större kvantiteter per tillfälle, men eventuellt oregelbundet 
- Bedriver ofta marknadsföring genom personliga möten 
- Tar oftast beslut i större grupper 
- Styrs i större eller mindre utsträckning av lagar och policys   

 (Brassington & Pettit, 2005, s.92) 

Köpbeteendet hos en organisation påverkas av ett flertal interna och externa faktorer som alla har 

betydelse för exempelvis hur snabbt beslutet fattas och vad följderna kommer att bli (Ghodeswar & 

Vaidyanathan, 2007, s.61-62). Inte minst beror en grupps kompetens på de individer som utgör den, 

och inom varje grupp innehar eller påtar sig varje individ i de allra flesta fall en specifik roll (Naude et 

al., 2000, s.169-170). Dessa roller grundar sig såväl på positionen inom organisationen och 

utbildningsgrad som demografiska egenskaper (Ghodeswar & Vaidyanathan, 2007, s.65). Däremot 

kan aktivt beslutsfattande ofta bli inaktuellt då rutiner, policys och prejudicerande processer ser till 

att ärenden hanteras per automatik, vilket minskar beslutfattares roller (Laroche, 1995, s.64). 
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3. Metod 
I detta kapitel återges först sekundärdata och källkritik. Därefter beskrivs hur uppsatsens empiriska 
datainsamling kommer att gå tillväga samt operationalisering av teorin. Det bortfall som uppstod 
under datainsamlingens tidsperiod redovisas och analysansats anges. 

 

3.1.  Sekundärdata 

Efter att ha blivit presenterade för uppdraget påbörjades sökandet efter information. Första steget i 

uppsatsens gång var att finna fakta som bäst beskrev problemets bakgrund. Här undersöktes artiklar 

och rapporter om äldres situation och kommuners omsorgsansvar. Även uppdragsgivaren och 

dennes produkt, Giraff, presenterades, varpå information om övriga motsvarande produkter inom 

området kortfattat återgavs. Kännedomen om dessa övriga produkter uppstod efter ett möte med 

uppdragsgivaren, men beskrivningarna av dem inhämtades från andra källor. Vad gäller tidigare 

information om Giraff fanns knappt någon sådan att finna. Zwart gjorde 2009 en studie om tekniska 

kommunikationshjälpmedel och använde som fallstudie det pilotprojekt med Giraff som 

genomfördes i Västerås. Zwart nådde slutsatsen att om Västerås införskaffade Giraff skulle 

kostnadsbesparingarna för vård av äldre i hemmet bli betydliga (Zwart, 2009, s.9). Gentemot 

kommuner skulle detta faktum framföras som marknadsföringsargument. Omsorgstagare, anhöriga 

och vårdpersonal bör däremot förevisas hur Giraff skulle kunna öka livskvaliteten och tryggheten 

samt bidra till ett mer aktivt socialt nätverk. (Zwart, 2009, s.31) Enligt Zwart har Giraff goda utsikter, 

då den har en fördel över andra snarlika produkter på grund av sin mobilitet samt att marknaden för 

tekniska hjälpmedel inom omsorgen växer. Däremot kunde Zwart endast spekulera om framtiden 

och studien är skriven ur ett företagsperspektiv. Utifrån detta är det nu intressant att se hur 

kommuner faktiskt ställer sig till tekniska hjälpmedel och hur marknaden ser ut cirka ett år efter 

Zwarts studie.   

Utifrån den förhandskunskap vi inhämtat under tidigare studier inom Internationella 

marknadsföringsprogrammet på Mälardalens högskola, kunde potentiellt lämpliga teorier diskuteras. 

Efter att ha kommit fram till att Köpbeslutsprocessen för B2B var lämpligast så fann vi, efter att ha 

sökt artiklar om denna på olika databaser, en passande version av modellen i tidigare kurslitteratur.  

De fakta som är presenterade i bakgrunden samt den teori som är återgiven i kapitlet med samma 

namn, är dels hämtade från litteratur som använts i redan avklarade kurser, dels från vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna har funnits på databaserna Elin@Mälardalen, ABI/Inform samt Google Scholar. 

Samtliga databaser har nåtts via Mälardalens högskolas bibliotekstjänst. Sökord och -fraser har 

exempelvis varit organisational (buying) decision-making, buying decision-making process samt 

varianter av dessa. Utöver detta har vissa nyckelord, till exempel särskilt boende eller Ippi angetts på 

sökmotorn Google. Bland de träffresultat som därefter framkommit har i största möjliga mån enbart 

webbsidor som tillhör myndigheter eller övriga rikstäckande organisationer valts ut som 

informationskällor. Även Nationalencyklopedins samt SAOL:s (Svenska Akademiens Ordlista) 

webbsidor har nyttjats för förtydligande av ord och uttryck. Slutligen har en muntlig källa i form av 

uppdragsgivaren använts, från vilken i praktiken all bakgrundsfakta om produkten Giraff och 

företaget Giraff Technologies AB samt dess verksamhet kommer. 
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3.1.1. Källkritik 

Det har inte i samtliga fall varit möjligt att använda en offentlig och neutral källa, utan ett fåtal 

gånger har företags egna hemsidor legat till grund för i uppsatsen återgiven information. Däremot 

rör det sig enbart om tekniska fakta och inga värderande åsikter från sådana källor har presenterats.  

Resterande källor anser vi vara trovärdiga då de har publicerats i vetenskapliga sammanhang, av en 

myndighet eller större rikstäckande organisationer.  

3.1. Val av undersökningsmetod 
Avsikten med denna uppsats är att undersöka och få förståelse för den process som kommuner 

genomgår inför inköp av en ny produkt. För detta lämpar sig en fallstudieansats där endast ett fåtal 

informationsrika och förståelsegenererande enheter undersöks (Christensen et al., 2001, s.79).    

En empirisk studie i form av semistrukturerade telefonintervjuer kommer att genomföras. Valet att 

genomföra semistrukturerade telefonintervjuer grundas på möjligheten till personkemi, att känna av 

nyanser i rösten, möjligheten till att förändra ordningen på frågorna samt ställa följdfrågor. Frågorna 

i en semistrukturerad intervju baseras på teman (Christensen et al., 2001, s.165) och i denna 

undersökning baseras de på de olika stegen i den tidigare nämnda köpbeslutsprocessen. Ett fritt 

samtal eftersträvas, eftersom detta ger möjlighet till mer utvecklade svar (Christensen et al., 2001, 

s.165-167).  

Telefonintervjuer är både tids- och kostnadseffektiva. Därför har vi i detta sammanhang valt att 

utföra sådana dels eftersom respondenterna eventuellt kommer att tillfrågas under sin arbetstid, 

dels för att de geografiskt sett kan befinna sig på ett stort avstånd från Västerås och Mälardalens 

Högskola. Genom en tidseffektiv intervjumetod och det faktum att respondenterna ges friheten att 

själva planera intervjutillfället ökar förhoppningen om att de blir mer positiva i sitt bemötande. 

3.2. Val av respondenter 

Flera olika grupper berörs när ny teknik införskaffas och tas i bruk inom omsorgen. I första hand är 

det omsorgstagaren, i vars hem den placeras. Utöver detta är det omsorgstagarens anhöriga samt 

inblandad vårdpersonal. Denna uppsats väljer dock att fokusera på den fjärde gruppen, vilken blir 

den egentliga målgruppen: myndigheter, i form av kommunala omsorgsnämnder. Detta eftersom 

denna uppsats behandlar produkter som fortfarande befinner sig i introduktionsfasen av sin livscykel. 

Enligt produktlivscykeln bör nya produkter exponeras och marknadsföras mycket i detta stadium för 

att skapa kännedom hos målgruppen om produktens existens, samt att det för vinstintresset är 

lämpligast att satsa på stora försäljningsvolymer (Lange & Dahlén, 2007, s.81, 83-84). Kommunala 

omsorgsnämnder förutsätts ha de resurser som krävs för att tillgodose denna önskan hos det 

säljande företaget.  

För att inleda en köpbeslutprocess krävs att ett behov uppmärksammas, antingen via intern eller via 

extern stimulans. Ett flertal kommuner har på olika sätt kommit i kontakt med Giraff. I och med 

denna kännedom har de förutsättningar att inleda en köpbeslutsprocess och är därmed av intresse 

för denna uppsats. Skillnaden mellan dem är att kommunerna i nuläget befinner sig i olika stadier av 

denna process.  Två kommunala omsorgsnämnder, Västerås och Örebro, har kommit så långt i sin 



 

 

9 

 

beslutsprocess att de redan agerat och valt att införskaffa Giraff till verksamheten. Andra har visat 

intresse och inlett eller avser att inleda förhandlingar medan en tredje grupp hittills inte har gått 

vidare. (von Rump, 2010-02-15) Enligt dessa intressegrader väljer vi att dela in dem i tre olika 

respondentgrupper. Den första gruppen, Respondentgrupp 1 (R1), består av de två kommuner som 

har införskaffat produkten; den andra gruppen, Respondentgrupp 2 (R2) består av de två kommuner 

som uppgivits vara på ett förhandlingsstadium och den tredje gruppen, Respondentgrupp 3 (R3), av 

de kommuner som endast har kännedom om produkten. 

Vetskapen om vilka kommuner som har eller har haft kontakt med Giraff Technologies AB, samt 

vilken intressegrad de har av produkten, har kommit från företagets VD. Antalet kommuner som 

denne valde att uppge var sju; Västerås, Örebro, Eskilstuna, Strängnäs, Järfälla, Katrineholm och 

Malmö. (ibid.) I första hand avses att kontakta ordföranden i respektive kommunal omsorgsnämnd. 

Detta dels för att det är rimligt att anta att personer i denna position har hög närvarograd på 

nämndens möten, dels för att det är nämnderna som är de faktiska beslutsfattarna och beslutar om 

de ekonomiska resurserna för verksamheten. Detta innebär att det önskade minimiantalet 

respondenter blir sju stycken. Kontaktuppgifter till nämndordförande inhämtades i samtliga fall från 

respektive kommuns offentliga hemsida. von Rump har även delat med sig av kontaktuppgifter till ett 

flertal tjänstemän från olika kommuner som han har varit i kontakt med (von Rump, 2010-04-30). 

Respondentgrupperna 1 och 2 antas ha kommit längre än det första steget i köpbeslutsprocessen. I 

och med detta är det önskvärt att också, det vill säga utöver nämndordförande, uppsöka deras 

tjänstemän för att få en mer fullständig bild av beslutsprocessen. I och med detta uppgår antalet 

önskade respondenter till elva stycken. Enligt denna tankegång är det maximala antalet 

respondenter 14 stycken. Att finna två källor från varje kommun inom Respondentgrupp 3 är dock 

inte prioriterat, eftersom dessa kommuner inte har kommit lika långt i köpbeslutsprocessen som de i 

Respondentgrupp 1 och 2. Därmed har troligtvis inte lika många individer ännu blivit involverade i 

processen. 

Vi anser att svaren bör bli tillförlitliga och relevanta då de baseras på officiella beslut som tagits av en 

grupp snarare än av en enskild individ, vilket innebär att beslutsgrunden inte bör ha förändrats med 

tiden. Uppfattningar om individuella åsikter inom beslutsfattargruppen samt intryck från externa 

källor kan däremot tas i beaktande då de kan ha haft betydelse för beslutet. Vi är förberedda på att vi 

eventuellt kommer att av primärt tillfrågade respondenter bli hänvisade till andra informationskällor 

med större insikt i specifika frågor. Utöver detta kan tilltänkta respondenter vara frånvarande under 

den tidsperiod datainsamlingen sker. En övrig risk är att respondenten vi talar med kanske inte är 

den som egentligen sitter inne med mest information om de områden vi önskar undersöka. 

 

3.3. Genomförande 
Första steget är att via telefon kontakta respondenterna. Vi inleder med att presentera oss själva och 

uppsatsen. De blir ombedda att ställa upp med 15-30 minuter av sin tid när som helst på dygnet 

mellan den 6-12 maj 2010, det vill säga de får själva bestämma när de vill bli kontaktade. De frågor 

som kommer att ställas i intervjun skickas i ett mail innan överenskommet intervjutillfälle. Detta för 

att respondenterna om de så önskar ska få möjlighet och tid att tänka över intervjuns innehåll samt 

leta fram information som kan vara behjälplig för besvarandet av frågorna, vilket vi tror kan leda till 
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att vi får mer utförliga svar. Intervjumallarna varierar beroende på vilken respondentgrupp 

respondenten tillhör och finns att beskåda i Bilaga 2.  

Nästa steg är själva intervjun. Vi försäkrar oss om att befinna oss på en plats där intervjun inte kan bli 

störd av förbipasserande. Respondenten blir uppringd på utsatt tid. Efter att ha kontrollerat med 

respondenten att det går bra aktiveras telefonens högtalarfunktion så att samtliga närvarande ska ha 

möjlighet att kunna föra anteckningar. Däremot är det enbart en av oss som leder själva intervjun, 

detta för att undvika förvirring hos respondenten. 

Vid situationer då möjligheten att läsa kroppsspråk inte är aktuellt blir användandet av rösten desto 

viktigare. Intervjuareffekter som kan uppstå vid telefonintervjuer kommer sig exempelvis av den 

hastighet med vilken intervjuaren talar i förhållande till respondenten. En undersökning gjord med 

telefonförsäljare visar att i de fall intervjuaren anpassar sin talhastighet till respondentens, ökar 

respondentens mottaglighet för det som sägs (Henrik Fexéus, 2009). Även tonfallet har betydelse och 

kan påverka respondentens inställning (Christensen et al., 2001, s.183). I fallet med denna uppsats 

intervjuer har dessa fakta tagits i beaktande men då koncentrationen ofta fokuseras på samtalets 

innehåll kan röstens hastighet och tonfallet bli förbisedda. Ordvalet får dessutom större betydelse 

vid telefonintervjuer eftersom respondenten kan uppfatta frågan på ett annat sätt än det avsedda. 

Utöver detta riskerar intervjuarens tolkning av svaren som återges att inte helt korrekt 

överrensstämma med det budskap respondenten önskade förmedla. (ibid., s.168) 

 

3.3.1. Anonymitet och Konfidentialitet 

Anonymitet är lämpligt att kunna garantera vid personliga intervjuer för att uppmuntra till ärligare 

svar (Christensen et al., 2001, s.79). I denna uppsats är däremot anonymitet mindre önskvärt, 

eftersom ej namngivna respondenter kan försvaga uppsatsens empiriska trovärdighet. Det 

huvudsakliga målet är inte heller att nå subjektiva åsikter, utan respondenterna ses som 

representanter för en större, offentlig organisation. Avsikten med intervjuerna är att utröna vilka 

argument och faktorer som lyfts fram för att en organisation, i detta fall en kommun, ska bli 

intresserad av en viss produkt. Samtliga respondenter tillfrågas dock om de godkänner att deras 

namn samt kontaktuppgifter återges i källförteckningen. Om den potentiella respondenten önskar 

vara anonym kommer intervjun inte att tas med i resultatet. I de fall respondenten uttryckligen 

önskar få en kopia av intervjusammanfattningen för godkännande innan publicering översänds en 

sådan, och samtliga korrigeringar respondenten påpekar kommer att tas i noggrant beaktande. 

Konfidentialitet berör huruvida en eventuell uppdragsgivare ska få ta del av respondenters enskilda 

svar (Christensen et al., 2001, s.170). I enlighet med ovanstående argumentering angående 

anonymitet, är detta något vi inte garanterar våra respondenter. En anledning till detta är det faktum 

att kandidatuppsatser publiceras av högskolan och är tillgängliga för offentligheten. 
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3.4. Intervjufrågor 

Frågorna till intervjuerna är utformade efter de olika stegen i köpbeslutsprocessen. Ett antal frågor 

kommer att beröra omsorgsverksamhetens nuvarande situation, generellt beslutsfattande och hur 

processen ter sig i ett normalfall, vilka aspekter som prioriteras, etcetera. Senare kommer mer 

specifika frågor kring produkten Giraff samt övriga tekniska hjälpmedel att ställas. Detta för att få en 

tydlig bild av varje steg av köpbeslutsprocessen; vilka faktorer som är avgörande för att processen 

ska kunna fortgå eller vilka faktorer som gör att den stannar upp.  

Frågorna är huvudsakligen utformade på ett sådant sätt att ett enkelt ja- eller nej-svar inte kan ges. 

Detta för att skapa bättre förutsättningar för ett friare samtal där fler reflektioner kan göras 

allteftersom frågor bearbetas och eventuella följdfrågor uppstår. 

Eftersom det är en semistrukturerad intervju som kommer att utföras är frågornas ordning mest ett 

förslag. Numreringen av frågorna har enbart ett klargörande syfte för detta avsnitt. 

3.4.1. Operationalisering 

Respondentgrupp 1 [R1] – har införskaffat Giraff: Västerås och Örebro 

Respondentgrupp 2 [R2] – på förhandlingsstadium: Eskilstuna och Strängnäs 

Respondentgrupp 3 [R3] – har kännedom om Giraff: Järfälla, Katrineholm och Malmö  

 
Kännedom 

1.  Hur kom ni i kontakt med Giraff? [R1,R2,R3] 
Visar på vilken effekt olika exponeringskanaler har haft samt hur kännedom om produkten uppstod. 
 
 

Behovsidentifikation 

2. Anser ni i dagsläget att er omsorgsverksamhet fungerar som avsett? [R1,R2,R3] 
Ämnar undersöka hur den nuvarande situationen upplevs.  Att förstå sin målgrupps situation är en 
förutsättning för att bättre kunna förstå deras behov.  

 
3. Skulle ni vilja göra några förändringar inom er verksamhet? [R1,R2,R3] 

- Om ja, vilka? 
Denna fråga önskar se vilka visioner för sin verksamhet kommunen kan tänkas ha. Dessutom kan det 
visa hur långt fram i tiden de ser behov uppstå. 

 
4. Varifrån kommer de flesta förslagen och önskemålen om utveckling och förbättring 

inom er verksamhet? (omsorgstagare, personal, anhöriga, övriga?) [R1,R2,R3] 
Denna fråga utreder vilka individer som är mottagliga för nya lösningar och huruvida de sedan 
påverkar beslutsfattare. Kan också ge en fingervisning om förslag uppstår genom intern eller extern 
stimulans.    
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5. I vilken utsträckning använder ni tekniska kommunikationshjälpmedel inom omsorgen 
idag? [R1,R2,R3] 

Denna fråga besvarar vilka alternativ som idag nyttjas. Om de är nöjda med detta 
kommunikationshjälpmedel kommer med största sannolikhet inget annat alternativ undersökas utan 
extern stimulans.   

 
6. Skulle ni vilja förändra det sätt på vilket ni kommunicerar med era omsorgstagare 

idag? [R1,R2,R3] 
Om behovet finns och alternativ har letats fram, kan här faktorer som är avgörande för 
införskaffandet av en produkt för detta ändamål tydliggöras. 

 
7. Hur insåg ni att ni hade ett behov av ett nytt kommunikationshjälpmedel? [R1,R2]   

Reder ut om det var ett behov som uppstod genom intern eller extern stimulans.  

 

8. Har ni övervägt om Giraff är aktuell för er verksamhet? [R3] 
Här undersöks om ett behov finns. Detta för att se hur långt den kommunala omsorgsverksamheten 
har kommit i köpbeslutsprocessen. 
 

 
Produktspecifikation 

9.  Hur håller ni er uppdaterade om nya idéer och trender inom er verksamhet? 
[R1,R2,R3]  

Tar reda på mer generellt om det finns speciella åtaganden för någon post inom organisationen att 
bedriva omvärldsbevakning. 
 

10. Hur söker ni information om dessa olika idéer och produkter? [R1,R2,R3]  
- Var söker ni den informationen?  

Denna fråga utgår ifrån att ett behov har identifierats och att olika alternativ för att tillgodose detta 
eftersöks. Den utreder också hur information inhämtas samt vilka kanaler som används. 

 

11. Vilka kriterier utgick ni ifrån när ni sökte alternativ (till Giraff)?  [R1,R2]  
I detta steg utreds vilka behov som kommunerna anser att verksamheten har/hade. Utifrån detta kan 
sedan fastställas vilka kriterier som har ansetts tillräckligt viktiga för att olika alternativ skulle framstå 
som intressanta och övervägas. 

 
12. Vilka alternativ till Giraff har ni övervägt? [R1,R2] 

Här avses att ta reda på vilka produkter som av de kommunala omsorgsverksamheterna ses som 
likvärdiga alternativ.  

 
 
Val av leverantör 

13.  Vilka är de viktigaste faktorerna vid val av leverantör? [R1,R2] 
På grund av lagen om offentlig upphandling kan en kommun inte välja leverantör av bekvämlighet 
enbart för att de tidigare har handlat med varandra. Denna fråga ger en motivering till varför vissa 
leverantörer väljs framför andra.  
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14. Har leverantörens rykte någon betydelse? [R1,R2] 
Enligt Brassington & Pettitt har ett gott rykte och liknande värderingar stor betydelse vid valet av 
leverantör. Denna fråga svarar på om även kommuner har detta synsätt eller om de endast ser till 
praktiska och ekonomiska faktorer. 

 

15. Hur går det till att besluta om val av leverantör? [R1] 
Detta för att se hur själva beslutsfattandeprocessen går till. Enligt teorier om beslutsfattande inom 
B2B finns specifika roller för varje individ i en beslutsfattande grupp, men personliga åsikter kan 
åsidosättas till fördel för rådande policys eller prejudicerande fall.  

 
16. Vilken var den avgörande faktorn för att införskaffa Giraff? [R1] 

Det är intressant att se om företaget bakom produkten kunde leverera något sorts mervärde som blev 
en avgörande faktor för beslut om införskaffande. 

 
 
Engagemang 

17. Har produkten tagits i bruk? [R1] 
Eftersom förhandlingarna blev klara för en kort tid sedan är det intressant att se hur pass Giraff har 
implementerats inom organisationen.   

 
18. Avser ni följa upp beslutet för att se hur utgången blir? [R1] 

 – Om ja, hur? 
Denna fråga avser att ta reda på om positiv och negativ respons kommer att uppmärksammas och 
övervägas, både för utvärdering samt inför eventuell ytterligare införskaffning.   
 
 

3.4.2. Tabell 1: Intervjufrågeöversikt 

 

 R1 R2 R3 

 
Kännedom 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Behovsidentifikation 
 

 
2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
2, 3, 4, 5, 6, 8 

 
Produktspecifikation 
 

 
9, 10, 11, 12 

 
9, 10, 11, 12 

 
9, 10 

 
Val av leverantör 
 

 
13, 14, 15, 16 

 
13, 14 

 

 
Engagemang 
 

 
17, 18 
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3.5. Bortfall 

Samtliga respondenter som accepterade att bli intervjuade var tillgängliga på utsatt tid. Däremot har 

vi ett visst externt bortfall i och med att tre potentiella respondenter inte kunde bli tillfrågade. I R2 

var en nämndordförande bortrest och vi intervjuade förste vice ordförande istället. I samma 

kommun var den tjänsteman vi hade fått kontaktuppgifter till bortrest och efter en förfrågan på 

förvaltningen blev vi hänvisade till respondenten i intervju 8 som ställde upp på en intervju. En 

nämndordförande i R3 gick av okänd anledning överhuvudtaget inte att nå. Möjliga konsekvenser av 

detta är att någon eller samtliga av dessa tre potentiella respondenterna besitter annan relevant 

information om ämnet än de respondenter som intervjuades i deras ställe. Denna information har vi 

nu ingen vidare möjlighet att ta del av. 

Under datainsamlingsperioden insåg vi att fler frågor än de vi ursprungligen hade utgått ifrån kunde 

ställas för att generera ytterligare viktig information. Dessa frågor uppstod vartefter vi blev mer 

införstådda i ämnet samt började se mönster formas i genomförda intervjuer. Detta kan i viss mån 

ses som ett internt bortfall, eftersom de första respondenterna inte fick möjligheten att resonera 

kring dessa frågor. Vid semistrukturerade intervjuer eftersträvas dock fria samtal vilket innebär att 

ingen intervju är den andra lik.  

 

3.6. Analysansats 

En kvalitativ analys fokuserar på helheten och sammanhanget i det undersökta fenomenet 

(Christensen et al., 2001, s.298). Allteftersom intervjuerna fortlöpte kunde redan i tidigt skede 

vissa mönster upptäckas utöver de steg som presenteras i teorikapitlet. Det är viktigt att inte försöka 

omforma dessa mönster enbart för att de ska följa teorin (ibid., s.308). Analysen läggs därför upp 

dels efter Köpbeslutsprocessens steg, dels efter de mönster som har kunnat ses i insamlad data. 
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4. Resultat 
I detta kapitel återges sammanfattningar av de elva intervjuer som genomfördes.  

Intervjuerna återges här som en löpande text. Sammanfattningarna följer i stort teorins struktur 

snarare än intervjuns gång, även om samtalet växlade fram och tillbaka mellan olika ämnen. Detta är 

för att underlätta senare analysering. Personnamn har i intervjusammanfattningarna inte angivits, då 

respondenternas befattning är av huvudsakligt intresse. De ses som representanter för sin kommun. 

Respondenters kommentarer som har utmärkt sig extra under intervjuerna återges som citat i 

respektive intervjusammanfattning.  

4.1. Respondentgrupp 1 

Respondentgrupp 1 består av respondenter från de två kommuner som uppges ha införskaffat 

produkten Giraff. Totalt genomfördes fyra intervjuer. 

4.1.1. Intervju 1 

Ordförande i Äldrenämnden, Västerås kommun 

Kommunen använder nio utförare som levererar omsorgsverksamhet inom kommunen. 

Äldrenämnden har 1,2 miljarder att lägga på äldre- och handikappsomsorg varje år. De nio utförarna 

erbjuder kommunen omsorgspaket och det finns två olika sorter; direktupphandling som får ske när 

det gäller nya projekt eller köp av mindre betydelse och pris- och kvalitetsupphandlingar. 

Prisupphandling används inte så ofta, men när de använder en sådan så är kraven på kvalitet mycket 

höga. Då är det bäst kvalitet till bäst pris som blir anlitad. Kvalitetsupphandling går ut på att 

kommunen säger att utförarna får, exempelvis, 13 miljoner kronor för att driva ett äldreboende för 

under ett år och de får då presentera sitt förslag. Det är dock inte alltid priset som styr, det är det 

som är bäst för kommunen då kommunen är styrd av lagen om offentlig upphandling. Det ska vara 

det bästa avtalsförslaget som blir anlitat. Kommunen har en objektiv ställning gentemot utförarna. 

Förslagen är numrerade och utan namn för att nämndens bedömning inte ska färgas av vetskapen 

om vem leverantören är. Kommunen köper inte tekniska hjälpmedel, utan den köper ett uppdrag där 

tekniska hjälpmedel kan vara det medel med vilket utföraren ser till att uppfylla de önskemål 

kommunen har. Det är kostnadseffektivt och en smart lösning för kommunen.  Problemet med nya 

tekniska hjälpmedel är dock att det till exempel är svårt att se hur tiden en anställd lägger ner med 

en Giraff ska ersättas. Vid besök hos en omsorgstagare får hemtjänsten 360 kronor per timme, frågan 

är då om de ska få samma ersättning om de hälsar på med en Giraff. Under ekonomiskt sämre år 

sparar inte Västerås kommun in på fortbildning av personal, utan de är av den inställningen att de på 

lång sikt tjänar in pengarna eftersom personal, tjänstemän och politiker får mer kunskap och kan 

använda detta inom sitt arbete. 

Av den arbetstid hemtjänstpersonalen jobbar är ambitionen att 75 % av tiden ska tillbringas med 

omsorgstagare, den övriga tiden är ämnad för utbildning, transport och raster. Där kan respondenten 

se att en teknisk uppfinning kan vara en lösning då personalen istället för att ta cykeln kan sköta 

tillsynen av omsorgstagare via Giraff. Politikens mantra de senaste åren har varit att en 
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omsorgstagare ska bo kvar hemma så länge som möjligt, men nu vill nämnden ändra den devisen till 

att omsorgstagaren ska bo kvar hemma så länge det går bra. Trots detta ska det finnas platser på 

boenden runt om i kommunen när de väl vill flytta. Respondenten tror att de äldre har anpassat sig 

efter den politiska linjen att bo hemma längre, men att det inte nödvändigtvis är det de vill. Just nu är 

väntetiden till särskilt boende cirka två månader. Det arbetar 50 personer med att se till så att 

kommuninvånare får den vård och omsorg de vill ha så snabbt som möjligt, bland annat inkluderar 

det ansökningar om hemtjänst, larm och särskilt boende.  

I juni ska nämnden ta beslut om att sänka kraven för att få bifall på sina ansökningar om plats på 

särskilt boende. Detta kräver att kommunen börjar bygga nya boenden redan nu. Det finns totalt 49 

äldreboenden och 20 000 omsorgstagare i kommunen. I kommunen finns tre boendeformer: 

gruppboende för omsorgstagare med demens, äldrehem för de med ganska mycket behov samt 

servicehus som är en lättare version av äldrehem.  En ny boendeform kommer att byggas i Västerås, 

så kallade trygghetsboenden. Ett trygghetsboende är ett område med fristående lägenheter med en 

samlingspunkt i en byggnad. Byggnaderna ska ha hiss och det finnas anpassade 

lägenheter utan trösklar, med större badrum och så vidare. I samlingslokalen 

ska det finnas tillgång till sjuksköterska och social samvaro. 

Respondenten upplever att kommunen aldrig kan toppa en rankinglista över de bästa kommunerna 

då det är en för stor kommun, den kan aldrig lära känna alla sina omsorgstagare på samma sätt som 

en mindre kommun Därför jämför den inte heller sig med små kommuner utan med de i liknande 

storlek, till exempel Uppsala. För uppföljningar av verksamheten utför kommunen årligen 

brukarundersökningar, men har delvis insett att enkäterna kan vara missvisande. Ofta fylls de 

nämligen i av anhöriga snarare än av omsorgstagaren själv, vilket är den egentliga avsikten. Utöver 

detta gör stabschefen för de sociala nämnderna tillsammans med ett par andra tjänstemän 

oanmälda granskningar av personalen på olika omsorgsenheter. Granskningen görs utifrån ett 

dokument med förutbestämda frågor. Under två dagar följs personalen utan förvarning utav en 

medicinskt ansvarig sjuksköterska som tittar på att hälso- och sjukvårdslagen följs, en annan 

specialist och en eller två upphandlare som ser om socialtjänstlagen följs. Dessa kontroller görs cirka 

sex månader in på den nya avtalsperioden och återigen tre och ett halvt år in på 

upphandlingsperioden. Den sista uppföljningen görs år sex, inför den nya upphandlingen. En 

avtalsperiod är normalt sex år men förlängs successivt, från först fyra år med chans på två års 

förlängning. Detta är det viktigaste uppföljningsinstrumentet kommunen har. 

Förslag om förändringar kommer främst från verksamheten, och ibland från kommunfullmäktige där 

ärendena oftast handlar om ekonomiska beslut om budgetar och kvartalsrapporter. Väldigt sällan 

lägger enskilda medborgare förslag, snarare sker det oftare att olika grupper av medborgare, till 

exempel från pensionärsföreningar, väcker förslag. 

Respondenten hörde talas om Giraff för två år sedan, då denne fick se en kortare informationsfilm 

om produkten. Respondenten har inte själv varit med att ta beslutet om att köpa in Giraff. 
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4.1.2. Intervju 2 

Projektledare för Behovsstyrt IKT-stöd, Västerås kommun 

Det började med att kommunen insåg att antalet äldre omsorgstagare ökade samtidigt som en 

potentiell brist på personal kunde anas. Detta i samband med kommunens tro på att en 

omsorgstagare som får använda sig av lämpliga tekniska hjälpmedel kan ges en ökad känsla av 

självständighet och självkänsla och därmed klara sig längre i det egna hemmet, gjorde att kommunen 

2007 valde att delta i projektet ”ACTION & IKT för äldre”. IKT står för Informations- och 

kommunikationsteknologier. Det var Äldrenämnden som beställde projektet och tog beslutet om att 

det skulle startas upp. Respondenten var en av projektledarna för detta projekt som avslutades mot 

slutet av 2009. På de båda projektledarnas rekommendation påbörjades däremot ett nytt projekt, 

”Behovsstyrt IKT-stöd”, som tog vid där det andra slutade. Rambeslutet om vad projekt ska innehålla 

samt vad de har för kostnadstak är även det nämndens beslut. 

Kommunen är av inställningen att om ett hjälpmedel utvecklas i 

nära samarbete med faktisk verksamhet ökar dess effektivitet 

och nytta. Viktiga aspekter vid valet av tekniska hjälpmedel för 

projektet ”ACTION & IKT för äldre” var att de skulle ha hög driftsäkerhet, lågt supportbehov, vara 

lättillgängliga samt enkla att lära sig och börja använda. Några av de hjälpmedel som testades under 

projektet var Ippi, Giraff och Joice. Redan 2006 hade dock kommunen installerat några ACTION-

stationer och vid projektets slut så fanns sju sådana ute på olika boenden och mötesplatser. 

Respondenten säger att även om omsorgstagare och deras anhöriga uppskattade vad ACTION kunde 

göra för deras sociala kontakter, fanns det ett missnöje med att en ACTION-station enbart kan 

kontakta andra ACTION-stationer. Just Giraff testades först ute hos så kallade fodervärdar, några par 

i vilka den ene var omsorgstagare och den andre anhörigvårdare. Den har ännu inte testats inom 

hemtjänst, men projektet valde att köpa in fem Giraff vilka inom en snar framtid ska användas av den 

kommunala omsorgsutövaren proAros. Under projektets gång anordnades många så kallade 

inspirationsdagar, under vilka chefer, nämndpolitiker, omsorgstagare, anhöriga och personal fick 

samlas och diskutera för- och nackdelar med de tekniska hjälpmedlen. Respondenten upplever att 

nämnden är väldigt öppen för och intresserad av det som pågår inom projektet. Respondenten 

menar att till en viss del är sådana här projekt något av ett chanstagande, därför är det en lättnad att 

nämnden ställer sig bakom att de ansvariga inom projektet får tänka och agera relativt fritt utan att 

bli hindrade. Kommunen ställer sig positiv till tekniska hjälpmedel och tror att dess 

omsorgsverksamhet kommer att vinna på implementerandet av sådana. Nämnden måste nu dock 

bestämma sig för vilka kriterier och ersättningar som ska användas i samband med de tekniska 

hjälpmedel som troligtvis kommer att införskaffas. Här kan projektledarna bidra med beskrivningar 

av hjälpmedlen och användandet av hjälpmedlen, vilka kan ligga till grund för de beslut nämnden 

måste ta. 

Respondenten kom först i kontakt med produkten Giraff via en tjänsteman, vilken bland annat hade 

uppdraget att bedriva omvärldsbevakning och stötte på Giraff under en utlandsresa. Då 

tjänstemannen var involverad i kommunens samarbete med Robotdalen bjöd han in Giraffs 

uppfinnare till Sverige, företaget Giraff Technologies AB grundades och det är nu nära knutet till 
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Robotdalen. Respondenten själv var i början skeptisk till Giraff och trodde att det inte var något för 

till exempel anhörigvårdare, men efter ett fokusgruppsmöte på vilken en kortare informationsfilm 

om Giraff förevisades hade en anhörigvårdare så spontant uttryckt vilka möjligheter en sådan 

produkt skulle kunna ge denne, att respondenten fick ändra uppfattning. I övrigt tycker 

respondenten att omsorgstagare inte bara har varit öppna för nya tekniker, de efterfrågar dessutom 

det stöd som sådana kan ge. Däremot så har vårdpersonalen varit skeptisk. Respondenten anser att 

det är svårt att veta hur de bäst får hemtjänstpersonalen införstådd med användandet av nya 

tekniska hjälpmedel. 

4.1.3. Intervju 3 

Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Väster, Örebro kommun 

I stort anser respondenten att nämnden är en enig grupp, även om vissa ideologiska skillnader gör sig 

hörda när det till exempel gäller anlitandet av privata aktörer. Det är för nämnden viktigt med 

uppföljning av verksamheten, bland annat har de årliga brukarutvärderingar i vilka omsorgstagare 

och deras anhöriga kan få tycka till om hur de upplever verksamheten. För att få djupare insikt om 

och förståelse för verksamheten är varje nämndledamot kontaktpolitiker gentemot specifika 

enheter. Kontaktpolitiker gör studiebesök samt deltar på speciellt anordnade möten för att få 

möjligheten att träffa personal, omsorgstagare och anhöriga. 

Som respondenten ser det så har kommunen en god omsorgsverksamhet, men fortfarande finns det 

stora områden som kan förbättras. Först och främst måste omsorgstagarens möjlighet att påverka 

sin situation ökas, något som bland annat påpekats i brukarundersökningar. Lärdomar från dessa 

undersökningars resultat kan leda till nya ärenden i nämnden. 

Att individen ska vara i fokus är den nya inriktningen för verksamhetstövandet. Även 

kostverksamheten skall förändras, fler alternativ skall erbjudas omsorgstagarna. Slutligen är 

informationssidan av betydelse. Då avses information som ges till omsorgstagare och anhöriga vad 

gäller deras vardag. Respondenten påpekar att varje enhet inom verksamheten hanterar detta olika 

väl, men överlag måste förbättringar ske. Kommunen bedriver mer omsorg inom hemtjänst än på 

serviceboenden, även jämfört med riksgenomsnittet, och det är en utveckling som har varit tydlig de 

senaste åren. Delvis har detta att göra med en önskan att omsorgstagare ska ha möjligheten att så 

länge de kan och vill ska få bo kvar i sitt eget hem, det ska vara deras eget val. Däremot så har detta 

lett till att det finns ett flertal omsorgstagare som behöver så pass mycket vård och stöd av 

hemtjänsten att kostnaderna för detta överstiger kostnaden som skulle krävas om omsorgstagaren 

bodde på ett serviceboende.  

I dagsläget används inte tekniska hjälpmedel inom verksamhetsutövandet i någon stor utsträckning, 

och det finns ingen uttalad strävan om att utöka den delen. I stort är kommunen positiv till att olika 

hjälpmedel testas i faktisk verksamhet, och är medveten om att den teknologiska utvecklingen går 

snabbt. Snarare önskas dock resurser läggas på att få personalen att förstå innebörden i sitt uppdrag, 

framförallt sedan den ledningsmässiga inställningen om att omsorgstagaren ska stå i fokus 

inrättades. Med det menar respondenten att istället för att omsorgen endast ska uträtta de uppgifter 

som omsorgstagaren beviljats, så ska biståndet ses som ett rambeslut med tid som omsorgstagaren 
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själv får förfoga mer fritt över. Redan nu har kommunen inrättat åtta fria servicetimmar per månad, 

som varje invånare som är 75 år eller äldre får disponera fritt utan att ha fått någon speciell 

biståndsbedömning beviljad. Dessa åtta servicetimmar kan användas för till exempel snöskottning 

eller biobesök. Respondenten berättar att servicetimmarna har fallit väl ut och fått ett positivt 

mottagande. Däremot tror respondenten att det kommer att ta tid för personalen att kunna ställa 

om sin attityd och till fullo ta till sig det nya synsättet på omsorgsutövandet. 

Kommunen har 27 olika ackrediterade aktörer som får bedriva servicetjänster De allra flesta av dessa 

aktörer är småföretagare. Tanken med att ha en mångfald är att öka omsorgstagarnas valmöjlighet. 

Det sätts stora krav på aktörerna. Eventuella brister som uppdagas inom utövandet kan dock ibland 

bero på att kommunen från början inte varit tillräckligt tydlig i definitionen av kriterierna som skulle 

uppfyllas. Nämnden behandlar kvalitetsupphandlingar, vilket innebär att de fastställer den summa 

som ett visst omsorgsområde får kosta samt upprättar kriterier som ska mötas. Därefter får varje 

aktör utforma en offert, och den aktör som kan erbjuda mest kvalitet och mervärde för den fasta 

summan får uppdraget. Att delegera ut servicetjänster till så många olika aktörer har gett kommunen 

en hel del lärdomar, bland annat kring själva processen med att ställa krav på företag, rutiner, 

samverkan med företagen och uppföljning. 

Beslutet om att påbörja pilotprojektet med Giraff togs på 

tjänstemannanivå, nämnden blev enbart informerad om detta. Vissa 

tjänstemän har som uppdrag att delvis ägna sin tid åt omvärldsbevakning, men i detta fall var det 

Örebro Universitet som tog kontakt med kommunens näringslivskontor om möjligheten att få pröva 

Giraff i verkliga situationer. Giraffen testades bland annat på en daglig rehabiliteringsverksamhet, 

och utfallet var positivt. Respondenten upplever att en omsorgstagare måste vara delaktig i 

användandet av en Giraff, och att det därför kanske inte är lämpligt för svårt demenssjuka 

omsorgstagare. Däremot kan respondenten se hur en Giraff kan öka en omsorgstagares 

självständighet och trygghet om denne är tillräckligt insatt i hur den kan nyttjas. Respondenten är 

inte säker på huruvida Örebro ännu har köpt in någon egen Giraff, men påpekar att en av de nya 

lägenheter som byggs ska utrustas med ny teknik och att Giraff högst troligtvis hör dit. 

4.1.4. Intervju 4 

Planerare inomförvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun 

Respondenten arbetar mest med boendefrågor inom förvaltningen. Örebro Universitet hörde av sig 

till näringslivskontoret förra året för att se om det fanns intresse för teknik. Universitetet vill inreda 

en lägenhet med ny avancerad teknik för äldre. Respondenten är ansvarig för särskilda boenden och 

denne kom i kontakt med Giraff då byggnation av nytt boende pågår inom kommunen. Det finns ett 

intresse för teknik, men aldrig med målet att ersätta personal utan snarare för att förenkla för 

enskilda omsorgstagare. Det kommunen skulle vilja förbättra är att modernisera de befintliga 

anläggningar de har, men det är politikerna som styr det. 

Kommunen har värnat om att omsorgstagare ska få bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt. Det 

är behovsprövningen som bedömer om de har rätt till särskilt boende och det är oftast vårdbehovet 

som styr det. På nationell nivå är det beslutat att väntetiden ska vara maximalt tre månader. 
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Kommunen kommer att öppna två stycken trygghetsboenden under året vilka inte kräver en beviljad 

biståndsbedömning för inflyttning, utan omsorgstagaren får placera sig i kö. 

Trygghetslarm finns i stor spridning i kommunen. Talfunktion finns till de flesta av dessa, men inte 

alls på boenden med demenssjuka. Just demenssjuka finner det obehagligt om de upplever att röster 

kommer ut ur väggen. Dock finns det olika sätt och läror att se på demens. Vissa forskare förespråkar 

det ena, andra förespråkar det andra och respondenten upplever att det saknas tillförlitlig forskning 

inom området. I de nya boendena kommer talfunktionen finnas på alla rum med möjlighet att stänga 

av den om så önskas. Omsorgstagare som har hemtjänst har även 

direktnummer till omsorgspersonalen.  

Förslag på nya lösningar kommer från olika håll. Dels är förvaltningen 

ute själva och söker aktivt information om nya lösningar och ibland blir de kontaktade av externa 

verksamheter. Omvärldsbevakning ingår i förvaltningens arbete och vissa projekt kan de starta själva 

medan andra måste beslutas om i nämnden. Detta styrs inte alltid av pengar utan ofta av projektets 

omfattning. Förvaltningen är en politiskt styrd organisation där det ingår i uppdraget att jobba mot 

mål satta av nämnden. Det ligger alltså inom respondentens arbetsuppgift att söka lösningar. Det mål 

de nyligen strävat mot var att införa ett tids- och registreringssystem inom kommunen, något de 

också har gjort.  

 

4.2. Respondentgrupp 2 

Respondentgrupp 2 består av respondenter från de två kommuner som uppges vara på ett 

förhandlingsstadium med Giraff Technologies AB. Totalt genomfördes fyra intervjuer. 

4.2.1. Intervju 5 

Ordförande i Vuxennämnden, Eskilstuna kommun 

Vuxennämnden sysslar både med äldreomsorg och med omsorgen för funktionsnedsatta vilken även 

innefattar yngre omsorgstagare. Respondenten anser att kommunen har en väl fungerande 

verksamhet inom dessa områden, något som även SKL:s  årliga nationella undersökningar visar.  

Kommunen arbete drivs alltid av en vilja för förändring och utveckling, men ekonomin är alltid en 

väsentlig faktor att ta hänsyn till. Nämnden är ansvarig för alla beslut, även i de fall tjänstemän 

agerar på delegation från nämnden. Däremot hanterar enbart större ärenden, till exempel 

upprättandet av nya boenden. 

Idag används inga avancerade tekniska hjälpmedel inom omsorgsverksamheten, utan endast larm vid 

akuta fall. I övrigt sker kommunikation omsorgstagare och hemtjänst emellan via telefon eller 

hembesök.  Det finns enligt respondenten en positiv inställning kring ny teknik hos både nämnden 

och tjänstemannakåren. Kommunen har även fått en förfrågan om och har viljan att pröva en nyligen 

utvecklad robot som är specialiserad för att förenkla proceduren kring måltider, men ännu har ingen 

omsorgstagare visat sig villig att prova produkten.  Andra projekt som ses på med intresse är till 

exempel ett projekt med larm som inte behöver aktiveras av omsorgstagaren själv. 
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Förslag till förändringar kan komma från ett flertal nivåer, bland annat den politiska. Ett pensionsråd 

och ett handikappsråd finns även tillsatt där nya idéer och tankar tas upp och diskuteras. I ett flertal 

fall uppvaktar företag nämnderna om de produkter som de kan erbjuda. Även influenser och 

inspiration från andra kommuner emottas. Ett exempel som tas upp är Gotland som under ett flertal 

år använt sig av sensorer i sin verksamhet. Det är inte många kommuner idag som har kommit 

speciellt långt inom användandet av tekniska hjälpmedel . Kommunen har tidigare samarbetat med 

Västerås i projektet ”Framtidens boende för äldre”. Genom detta samarbete kom kommunen i 

kontakt med Giraff för första gången. Nu inleds ett nytt samarbete med Västerås och Järfälla, vilket 

kommer att centreras kring teknik, för att utöka möjligheten till att utvecklas och finna nya lösningar. 

Att respondenten själv har ett stort intresse för tekniska hjälpmedel är även det en påskyndande 

faktor eftersom denne ofta använder Internet för att hitta nya tekniska hjälpmedel. Respondenten 

påpekar att detsamma gäller för kommunens förvaltningschef. Olika konstellationer både på politisk 

och tjänstemannanivå träffas kontinuerligt och det sker ett ständigt utbyte av information inom alla 

verksamheter inom kommunen. Det finns även planer på att 

anställa en person som speciellt ska syssla med att hålla reda 

på utvecklingen kring tekniska hjälpmedel och hur de kan 

implementeras i verksamheten.  

Under socialchefsdagarna i Västerås, hösten 2009 har respondenten själv provat att köra Giraff och 

upplever den som en fantastisk och väldigt spännande produkt. Att införskaffa sådana till 

kommunens omsorgstagare är något denne önskar. En negativ aspekt är dock att den idag endast 

kan användas som kommunikatör. Att använda sig av Giraff tror respondenten inte kommer att 

resultera i någon ekonomisk vinning, men om den kan öka omsorgstagarens trygghetskänsla kan det 

ses som en väl värd investering. Vid valet av leverantör för de hjälpmedel som kan vara av intresse 

läggs stor vikt på möjligheten till långsiktigt samarbete samt rekommendationer från andra 

kommuner.  När införskaffandet av kommunikationshjälpmedel blir mer aktuellt kommer olika typer 

av produkter att införskaffas för att kunna erbjuda varje enskild omsorgstagare det som lämpar sig 

bäst för denne. Respondenten påpekar att det inte går att tvinga en omsorgstagare att använda 

något sorts hjälpmedel, för trygghetskänslan och säkerheten måste omsorgstagaren få vara med och 

bestämma om sådant. 

4.2.2. Intervju 6 

Utförarchef inom vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun 

Idag jobbar omkring 2500 personer inom vård och omsorg i kommunen. Personalen är fördelad på 

tre teman; Tema yngre som ansvarar för bland annat social psykiatri och personlig assistans för alla 

under 65 år. Tema äldre är för personer över 65 som behöver hemtjänst, hemvård eller särskilt 

boende, och slutligen Tema gemenskap; som tillhandahåller stödfunktioner till alla i form att 

exempelvis sjuksköterskor och terapeuter. Respondenten uppskattar att kommunen har ungefär 

1800 omsorgstagare inom hemtjänsten och 1100 som bor på särskilda boende.  

Projekt pågår hela tiden och förvaltningen jobbar ständigt för att förbättra verksamheten. Exempel 

på områden som för tillfället berörs extra är kunskap kring bemötande. Sättet att bemöta olika 
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målgrupper skiljer sig till stor del från varandra och individuellt bemötande måste på samma sätt 

utgå från varje enskild individs personlighet och behov. Nya tekniska hjälpmedel är även det ett 

intressant område enligt respondenten . Tekniska hjälpmedel kan hjälpa omsorgstagaren att få mer 

självbestämmande och högre integritet. De kan också bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen 

och möjliggöra att vården och omsorgen kan bedrivas mer rationellt. Kommunen är helt enkelt ute 

efter bättre kvalitet till lägre kostnader. 

Inom verksamheten används idag direktlarm hos omsorgstagarna. I och med de projekt som bedrivs 

har kommunen dock tittat på nya larmsystem som till exempel passiva rörelselarm, vilka larmar 

automatiskt om omsorgstagaren exempelvis lämnar sängen och inte kommer tillbaka efter en viss 

tid. Även produkterna Giraff och Ippi samt övervakningskameror har diskuterats och övervägts. Den 

så kallade nattpatrullen är även det ett aktuellt område. Kommunen överväger nu att, hos de 

omsorgstagare som visar intresse, installera kameror i hemmet vilka kan användas som 

säkerhetskontroll istället för de hembesök som utförs idag. Detta blir dock en etisk fråga eftersom 

vissa känner sig övervakade. Andra ser det endast som positivt eftersom de inte behöver väckas 

under natten av att någon kommer in i hemmet för att titta till dem men kan ändå känna trygghet.  

Givetvis kan inga beslut tas utan att omsorgstagaren är införstådd med och överens om dem. 

Att vara förberedd inför framtiden och de tekniker som kommer är väldigt viktigt enligt 

respondenten. Samtliga inblandade i verksamheten måste veta vilka möjligheter som finns och 

diskussioner kring detta ämne pågår ständigt, både på ledningsnivå och ute i verksamheten. Genom 

ett teknikprojekt som utförs av FoU Sörmland kommer möjligheten att pröva fler olika tekniker och 

lösningar att finnas inom en snar framtid. Efter att ha faktiskt testat olika produkter kan 

verksamheten överväga om någon kommer att bli aktuell. Om så är fallet måste ledningen godkänna 

förslaget och ta ett beslut.  Projektet är ett samarbete mellan kommunerna i Sörmland och 

landstinget som kommer att pågå undre tre år.  

Respondenten upplever att det finns en generellt positiv inställning till nya tekniker och då kanske 

särskilt hos omsorgstagarna. Även om de kan ställa sig frågande vid första kontakten brukar de bli 

positiva ju mer införstådda de blir med vad hjälpmedlet innebär och att det kan hjälpa dem bli mer 

självständiga men det krävs en aktiv dialog kring ämnet.  

Information kring nya tekniska hjälpmedel kommer enligt respondenten från flertalet olika håll. 

Tillverkare som vill uppvisa just sin produkt och tar kontakt med kommunen är vanligt.  FoU bedriver 

omvärldsspaning. Medarbetare läser och får idéer genom 

massmedia, kontakter och andra medier. Kommunen har även 

en väldigt teknikintresserad nämndordförande som följer med i 

utvecklingen.  

När något intressant dyker upp och ett behov är funnet måste ärendet hanteras enligt lagen om 

offentlig upphandling, vilket innebär att olika leverantörer får komma med erbjudanden som är 

jämförbara. Tjänstemannaledningen baserar sedan beslut på presenterade kostnader, möjligheter 

och nackdelar . Vid stora projekt kopplas nämnden in, eller när ett nytt projekt ska startas med en 

speciell inriktning.  Besluten tas på olika nivåer utifrån hur stort ärendet är.   
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Giraff har respondenten kommit i kontakt med under ett flertal tillfällen via olika kanaler. Bland 

annat genom samarbetet med Mälardalens Högskola och Robotdalen, samarbete med Västerås 

kommun, FoU och den film om Giraff som visats i flera sammanhang. Respondenten själv ser Giraff 

som ett verktyg bland andra och poängterar att det inte finns något verktyg som passar alla men att 

ha olika alternativ alltid är positivt.  

Vid frågan om vad som respondenten upplever som skulle behöva förbättras och utvecklas, utöver 

användandet av tekniska hjälpmedel, nämns önskan om att vidareutbilda personal bland annat inom 

teknikanvändande och bemötande. Arbetet med att förändra och utveckla vårdens metoder och 

inriktning pågår ständigt, berättar respondenten. Kommunen följer ny forskning och nya rön för att 

få uppslag om nya sätt att tänka och förhålla sig till de problembilder som påträffas i verksamheten. 

En mer evidensbaserad vård eftersträvas.  

Respondenten konstaterar att det är en föränderlig verklighet kommunen befinner sig i, och det är 

viktigt att hålla sig öppen för nya sätt att tänka. Nya möjligheter måste finnas både för 

omsorgstagare och för dem som jobbar inom verksamheten. 

4.2.3. Intervju 7 

Förste vice ordförande i Socialnämnden, Strängnäs kommun 

Strängnäs är en liten kommun med över 600 tjänstemän anställda inom socialtjänsten. 

Respondenten förtydligar dock att en bristvara i dagens äldreomsorg är den dyrbara personalen, 

både på särskilt boende och inom hemtjänsten.  

Idag ser situationen för de äldre annorlunda ut än vad den gjort tidigare. Människor blir äldre innan 

flytt till särskilt boende blir aktuellt. Ofta händer det inte förrän vårdbehovet är så stort att det är 

mer ekonomiskt hållbart att de söker sig till särskilt boende än att de emottar hemtjänst. Om det är 

en positiv eller negativ utveckling anser inte respondenten kunna uttala sig om i denna diskussion. 

Politiskt sett är det enbart en krass ekonomisk verklighet. En människa är komplex och alla individer 

har olika behov och önskemål, men det går tyvärr inte att tillgodose alla. Respondenten påpekar 

dock att lagen kräver god omsorg, och det är 

även kommunens strävan att ingen ska behöva 

fara illa. 

För dem med något sorts vårdbehov används i kommunen trygghetslarmtjänster som kan användas 

vid nödfall, vilka är kopplade till en talbox. Att få tag på någon vid icke akuta fall kan dock vara mer 

komplicerat och telefonen är det hjälpmedel som finns till hands. Att trygghetslarm används av 

omsorgstagaren enbart för att denne känner sig ensam och önskar sällskap är något Strängnäs 

kommun har erfarit. Det finns dock en förståelse för de äldre som sitter ensamma hemma och vill ha 

någon att prata med, och larmet är ett sätt att få någon att komma på besök. Ett gott hemlagat mål 

mat och någon att prata med är något respondenten anser vara ett mål att kunna uppfylla för alla 

omsorgstagare, då det är omänskligt att någon ska vara isolerad i sitt hem och inte ha möjlighet till 

social kontakt.   
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Socialnämnden idag har som främsta uppgift att sätta de ekonomiska ramar som socialkontoren och 

andra verksamheter får arbeta utifrån. Besluten anpassas efter de behov som på förhand rapporteras 

in. Efter resursfördelningen sköts rutinärenden och inköp på en annan nivå än hos nämnden 

eftersom denne inte kan detaljstyra varje del av verksamheten. I fall där tjänstemän anser att beslut 

inom verksamheten avviker från rutinerna kan dock frågor väckas på nämndnivå.  

Av de förslag som kommer till Strängnäs socialnämnd kommer de flesta från verksamheten, och 

medborgarna, men även nämnden i sig kan väcka förslag. Detta eftersom de är en specialnämnd som 

ska vara insatt i de frågor som berör verksamheterna.  Från exempelvis konferenser och 

sammanträden där nämndernas medlemmar medverkar hämtas inspiration och idéer om hur andra 

kommuner har löst problem. Dessa lösningar prövas sedan för att se om det kan vara aktuellt att 

implementera dem i den egna kommunen.  I dagsläget, eftersom även detta är en ekonomisk fråga, 

prioriteras sammanträden kring funktionshinder och kosten inom äldrevården.  

När förslagen kommer från verksamheten eller medborgarna kan nämnden beställa en 

tjänstemannautredning för att se om förslaget är bra eller dåligt samt vilka alternativ som finns. 

Större upphandlingar går under lagen för offentlig upphandling. Det är inte säkert att det mest 

lämpade alternativet vinner och blir det som införskaffas, priset styr till mycket stor del. Nämnden 

måste vara noggrann med vilka krav som ställs så att den kan avgöra vad som är för varje specifik 

situation den mest lämpade lösningen till en skälig kostnad. Det måste därför även ställas krav på 

leverantören så att kommunen får det som den begär. Även om en lösning har passat andra 

kommuner eller verksamheter gäller det att nollställa och räkna på vad som är bäst för just Strängnäs 

kommun. 

En kommunal nämnd är uppbyggd efter partimandatfördelningen i kommunfullmäktige, men rent 

principiellt så förekommer politiska strider inom socialnämnden sällan enligt respondenten. Visst 

förekommer ideologiska skillnader partierna emellan och ett exempel som tas upp är huruvida 

äldrevård ska kunna drivas i privat regim. Nämnden beskrivs dock som en väl sammansatt grupp där 

alla drivs av omsorgen om människan och samlas kring de gemensamma målen för verksamheten. 

Respondenten har själv ingen kunskap kring Giraff då frågan så vitt denne kan minnas inte har tagits 

upp på nämndnivå. Däremot berättar respondenten att denne för fyra år sedan hörde talas om en 

produkt som bland annat provats i Sandviken där en person blir uppkopplad och kan prata via en 

skärm, men vad produkten hette eller vilka firma som ägde den är respondenten okänt. Vilka företag 

som levererar vad är inte heller något denne vet mycket om. Att det idag finns teknik för att lösa de 

flesta problem är respondenten medveten om men just Giraff vet denne inte vad de står för, men 

förmodar att det är någon sorts audio-visuell produkt.  
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4.2.4. Intervju 8 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Strängnäs kommun 

Respondenten berättar att de har relativt gott om platser på särskilt boende, bland annat har de 

goda möjligheter att kunna erbjuda par att bo tillsammans. Strävan är dock att omsorgstagare ska bo 

hemma så länge som möjligt, vilket också är något dessa ofta själva vill. Kommunen försöker så långt 

som möjligt att bemöta denna önskan.  Ett anhörigcentrum håller på att byggas. Det ska fungera som 

en social mötesplats men omsorgstagare och anhöriga ska även kunna vända sig dit för råd och stöd, 

bland annat kommer demenssjuksköterskor och anhörigkonsulenter att finnas på plats. Centret ska 

dessutom ha en uppsökande verksamhet, där alla som är 75 år eller äldre kommer att bli kontaktade 

och informerade om vad kommunen kan erbjuda dem. Det finns inga planer om att utrusta centret 

med några speciella tekniska hjälpmedel. Respondenten anser också att kommunen ännu inte har 

växt sig så pass stor att omsorgstagare förlorar närheten till sina sociala nätverk. Risken för social 

isolering kan vara störst för de som flyttat in på senare år. 

Förslag om vidareutveckling inom verksamheten väcks ofta av anhörigkonsulenter, 

demenssjuksköterskor eller övrig personal. Resursenhetschefen är också en mycket drivande kraft, 

en person som har jobbat inom olika kommuner och tagit med sig många nya idéer till Strängnäs. 

Även socialchefen beskrivs av respondenten som en mycket kunnig person med en lång erfarenhet 

av och många kontakter inom området. Mycket av kontakten med den ansvariga nämnden sker via 

socialchefen, även om respondenten och övriga tjänstemän ibland också deltar på nämndmöten för 

att föredra ärenden. 

Kommunen använder inte alltför avancerade tekniska hjälpmedel i dagsläget. Tidsur och handdatorer 

förekommer. Just nu deltar kommunen även i en undersökning som har initierats av en doktorand på 

Luleå Universitet. Undersökningen handlar om en sorts kamera, ett digitalt hjälpmedel med ett usb-

minne. Denna möjliggör, i samband med en dator, hanterandet av bilder för att hjälpa omsorgstagare 

med begynnande demens eller förvärvad hjärnskada att hjälpa minnesfunktionen.  

Det är främst inom personlig assistans som förbättringar önskas. Det är också mestadels via 

hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal som kontakten med omsorgstagare som bor kvar i eget 

hushåll sker. 

Det var verksamhetschefen för vård och omsorg som 

tidigt hösten 2009 hade ordnat en praktisk uppvisning 

av en Giraff på ett ledningsmöte. Cheferna ställde sig 

däremot rätt så frågande gentemot produkten. Konceptet var främmande och i förhållande till 

verklig personal så uppfattade de Giraff som en dyr lösning. Respondenten tror att för många 

omsorgstagare, framförallt dementa, skulle bli förvirrade om de antogs hantera en Giraff, och att 

verklig personal är bättre för dem. Om en Giraff skulle bli aktuell tror respondenten att den används 

bäst inom hemtjänst och personlig assistans, för någon som redan bor på ett särskilt boende kanske 

en liknande produkt inte behövs.  I och med uppvisningen fick de däremot upp ögonen för att dylika 

tekniska lösningar kan finnas. Verksamhetschefen kan ha varit i kontakt med Västerås och att det var 

så Giraff introducerades för kommunen. 
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4.3. Respondentgrupp 3 

Respondentgrupp 3 består av respondenter från de tre kommuner som uppges ha kännedom om 

produkten Giraff. Totalt genomfördes tre intervjuer. 

4.3.1. Intervju 9 

Ordförande i Socialnämnden, Järfälla kommun 

Respondenten är ordförande i socialnämnden, vilken ansvarar för en tredjedel av kommunens totala 

verksamhet. Äldreomsorgen är nämndens största område. Direkt under socialnämnden har det också 

upprättats ett pensionärsråd, i vilket representanter från de tre största pensionärsföreningarna (PRO, 

SPF och RPG) sitter. Dessa är med för informationsutbyte och för att vara delaktig i beredningen av 

för dem relevanta ärenden. Som grupp fungerar nämnden bra. De ärenden de har är mestadels 

motioner från kommunfullmäktige eller olika projekt som nämnden själv initierar. Respondenten 

påpekar att förvaltningen främst tar fram beslutsunderlag samt verkställer tagna beslut, och 

politikerna är beslutsfattare. 

Respondenten säger att i dagsläget fungerar omsorgsverksamheten som avsett, men att kommunen 

ständigt vill vara i framkant och utvecklas. Brukarundersökningar sker årligen samt att tjänstemän två 

gånger per år möter omsorgsutförare och stämmer av vad som pågår inom driften. En generell 

möjlighet för omsorgstagare att närhelst så önskas komma med klagomål och synpunkter finns 

också. Närmast i kommunens planering ligger uppförandet av trygghetsboenden. En 

tjänstemannautredning är på gång, i vilken det ska fastställas vilka kriterier som ska styra i vilken 

ordning omsorgstagare kan få en lägenhet i något av dessa boende. Antalet äldre i kommunen ökar, 

men det finns inga svårigheter att klara av den nationella maxgränsen på tre månader för att låta en 

omsorgstagare få plats på något av kommunens sju särskilda boenden, om denne så önskar. Däremot 

så är det fler och fler omsorgstagare som väljer att bo kvar hemma, vilket leder till att antalet 

hemtjänsttimmar ökar. Nämnden är dock av den inställningen att den enskilde omsorgstagaren själv 

ska få välja var denne ska bo, och det gör hemtjänsten än viktigare. Om en omsorgstagare slutligen 

väljer att söka plats på ett särskilt boende så är det oftast för att denne har ett alltför stort 

vårdbehov. Vanligtvis spenderar en omsorgstagare maximalt 24 månader på särskilt boende.  

Enligt respondenten så är kommunen först i landet med vad som kallas för öppna sociala e-tjänster, 

vilket innebär att fler beslut inom omsorgen har blivit automatiserade. Omsorgstagaren loggar via en 

dator in med sin e-legitimation, fyller i ett standardiserat formulär och får beslut inom ett par 

minuter. Beslutet skickas även automatiskt iväg till en utförare 

som har i uppdrag att verkställa det. Kommunen har beräknat att 

detta är mer ekonomiskt hållbart än om faktiska personer skulle 

hantera en pappersansökan och förflytta den inom förvaltningen. Om omsorgstagaren själv saknar 

datorvana eller någon anhörig som kan bistå med hjälp för e-tjänsterna, finns handläggare till hjälp. 

E-tjänsterna är ett samarbete med KTH och TietoEnator och drivs delvis med stimulansmedel från 

Vinnova. Kommunen har dock cirka 50 användare inom ACTION-systemet, vilka har visat att en viss 

datorvana trots allt finns. ACTION-stationer återfinns främst i enskilda hushåll, men även en 

vårdcentral är utrustad med en station. ACTION har fått ett gott mottagande. 
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Kommunen anser det viktigt med en löpande omvärldsbevakning. Den vill hålla sig i framkant av 

utvecklingen samt leda vägen för andra kommuner, detta är en sporre för kommunen. Att delta i 

konferenser och ha kontakt med andra gäller både för tjänstemän och för nämndens politiker. Det 

finns ett flertal individer inom verksamheten drivs av viljan till ständig utveckling, till exempel så är 

äldreomsorgschefen någon som trivs med att arbeta i frontlinjen. Utöver detta så är det mycket 

viktigt att politiken vågar satsa på de idéer som tas fram. Att det finns möjlighet att söka 

stimulansmedel från staten eller Vinnova etcetera för diverse projekt är också en klar fördel. 

Respondenten kom i kontakt med Giraff på Socialchefsdagarna i Västerås hösten 2009, då denne 

deltog i ett seminarium under vilket produkten visades upp. Det var detta som gav inspiration till att 

vilja prova produkten. Ett tjänstemannaförslag och en projektbeskrivning håller på att tas fram och 

respondenten tror att beslut om ett eventuellt pilotprojekt kan tas på sista nämndmötet innan 

sommaruppehållet. Kommunen har fått låna en Giraff tillfälligt och sett den på plats, och 

respondenten upplever den som en spännande produkt. 

4.3.2. Intervju 10 

Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Katrineholms kommun 

Att omsorgstagare ska kunna känna trygghet i vardagen är något som gång på gång återkommer som 

en viktig del av kommunens arbete inom vård och omsorg. Ensamhet och oro både hos 

omsorgstagare och anhöriga är ett stort 

bekymmer som måste tas på största allvar.  

När en förfrågan om plats på ett särskilt boende 

kommer in krävs ett biståndsbeslut för att 

omsorgstagaren sedan kunna flytta in. I dagsläget kan det ta en tid innan inflyttning kan ske från det 

att platsen har beviljats. Detta är något nämnden strävar efter att förändra och nämner hur Piteå har 

valt att agera. Där fungerar det så att efter ett biståndsbeslut får omsorgstagaren själv bestämma när 

denne vill flytta och har då garanterad plats på särskilt boende inom ett dygn. Att ha ett sådant 

system anser respondenten är bra för omsorgstagarens trygghetskänsla. Den ensamhet som många 

äldre känner är dock inget som automatiskt försvinner vid en flytt till ett äldreboende. Många känner 

sig fortfarande ensamma eftersom de inte har några bekanta där och ingen med gemensamma 

intressen. Det kan även vara svårt att kommunicera på grund av dålig hörsel eller svag röst så att 

omsorgstagaren inte kan göra sig hörd.   

Ett problem inom kommunens omsorgsverksamhet är också det stora antalet fastigheter byggda 

under 40-och 50-talet. Det finns många tre- till fyravåningshus som saknar hiss och har trånga 

badrum. Detta är en av orsakerna till att många äldre kommer att känna sig ensamma. Att ta sig ut är 

för många en svår och jobbig procedur som därför undviks. För att motarbeta denna trend finns inom 

kommunen en önskan att i större utsträckning använda sig av de tekniska hjälpmedel som idag finns 

att tillgå, och då främst kommunikationshjälpmedel. Detta skulle vara ett komplement till personalen 

för att kunna minska oron både hos omsorgstagare och anhöriga.   
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Nämnden har ansvar för all verksamhet inom dess områden. Kommunfullmäktige ger den varje år en 

ekonomisk ram vars medel fördelas av nämnden, med förutsättningen att vissa specifikt tilldelade 

mål ska uppnås. Enligt respondenten kommer nämnden som beslutsfattande grupp väldigt bra 

överens i de allra flesta fall eftersom alla, oberoende av politisk tillhörighet, fokuserar på 

omsorgsarbetet. De största konflikterna uppstår kring upphandlingar om tjänster på entreprenad.  

I dagsläget bor de allra flesta äldre med ett omsorgsbehov i eget hushåll med tillgång till hemtjänst. 

Kommunen har 500 platser för särskilt boende vilket i dagsläget tillgodoser de behov som finns, men 

redan nu pågår förberedelser inför den ökade mängden äldre som kommer uppstå inom en snar 

framtid. En del av detta är renoveringen och utbyggnaden av boendet Lövåsen. De allra flesta 

omsorgstagare vill bo hemma så länge som det bara går och med hjälp av anhöriga och hemtjänsten 

är det möjligt att till en viss gräns möjliggöra detta. Vanliga anledningar till att omsorgstagare flyttar 

till boenden anpassade för deras behov är till stor del demens, som för med sig oro och en känsla av 

ensamhet. De äldre känner sig oroliga för att själva bli bortglömda och minns inte om de just haft 

besök. Detta medför även en oro för anhöriga som ofta driver på omsorgstagarens flytt. Ett annat 

problem som uppstår är när vårdbehovet blir så stort att det inte längre går att bestämma vid vilka 

tidpunkter vården ska utföras. Hemtjänsten har en tidsplan och kan inte alltid finnas till hands. Då är 

ett anpassat boende med tillgänglig personal kanske mer lämpligt anser respondenten. För att 

kommunicera omsorgstagare och personal emellan används inom kommunen till största del 

trygghetslarm. Personal finns dock alltid tillgänglig via mobiltelefon. 

Det finns inom nämnden ett intresse för nya lösningar för att underlätta och effektivisera 

omsorgsutövandet med hjälp av tekniska hjälpmedel, och enligt respondenten främst inom 

kommunikation. Nya lösningar och tips kommer till nämndens kännedom genom ett flertal kanaler. 

Bland annat har kommunen haft ett samarbete med SKL:s Hjälpmedelsinstitut. Därigenom har 

kommunen fått projektmedel för att i och med utbyggnaden av Lövåsen kunna inkludera nya 

tekniska hjälpmedel och ge fler människor möjligheten att prova olika alternativ. Kommunen är 

dessutom delaktig i ett samarbete kallat NovaMedTech, i vilket bland andra landstinget och 

Linköpings universitet är inblandade, vilket möjliggör för dem med nya idéer och lösningar att 

praktiskt pröva dem i sin verksamhet. Kommunen har även kontakter med Eskilstuna och Robotdalen 

i Västerås. Att ha nära kontakt med forskarvärlden via universitet och högskolor anser respondenten 

vara en stor fördel eftersom det är där nya lösningar tas fram.  

Konferenser och kongresser är också viktiga informationskällor där olika företag ofta medverkar och 

visar upp sina produkter. Ett event som nämns är ”Stora tillväxtdagen” som senast hade fokus på 

tekniska hjälpmedel och äldreomsorg. Vad som ses och upplevs under sådana event förs sedan 

vidare till övriga medlemmar och muntliga diskussioner pågår ständigt kring detta ämne. Bland annat 

förekommer ofta en punkt under nämndsammanträden som kallas ”verksamhetsinformation”. Här 

får bland annat förvaltningschef, handikappsomsorgschef och äldreomsorgschef redogöra för vad 

som hänt sedan sist och vad som är på gång inom verksamheten. Nätverk och informationsutbyten 

med andra kommuner är också en viktig del i det utvecklande arbetet, både på tjänstemannasidan 

och på den politiska sidan. Genom att inspireras av andras lösningar kan kanske liknande alternativ 

komma till användning i den egna verksamheten.  
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Respondenten poängterar dock att det alltid är omsorgstagaren och dennes anhöriga som känner sin 

situation bäst. Människor måste ha ett inflytande över sin egen situation och kunna framföra sina 

önskemål. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter måste därför vara lyhörda för detta och vilka 

möjligheter som finns att tillgå. De resurser som de allra flesta har ett behov av finns i ett så kallat 

grundsortiment men om något utöver detta efterfrågas behandlas det genom diskussioner mellan 

bland annat nämnd, tjänstemän och berörda inom verksamheten. Om dessa anser att hjälpmedlet i 

fråga är bra för omsorgstagaren kan då beslut om ett införskaffande tas.  

För effektiv implementering av hjälpmedel krävs tid. 

Om tekniska hjälpmedel införs i ett tidigt skede av 

exempelvis demens så finns chansen att det kan 

användas längre allteftersom sjukdomen fortskrider. 

Inom en snar framtid tror respondenten att tekniska hjälpmedel kommer att användas i större 

utsträckning än idag. Anledningen till att det inte sker redan i dagsläget är, efter de försök som har 

gjorts, personalens skepsis. All personal inom äldreomsorgen är idag inte mogen att ta sig an teknik 

och det krävs insatser för att jobba med en attitydförändring hos personalen. Många är rädda att 

robotar ska komma att ersätta dem och ser inte hur dessa resurser har för avsikt att agera som stöd 

och hjälp i deras arbete.  

Beslut om införskaffande baseras i första hand på evidens, det vill säga om det finns forskning som 

visar på att hjälpmedlet har en effekt. Ibland finns detta dock inte att tillgå och då kan besluten 

baseras på egna erfarenheter och uppfattningen av att det kommer att fungera. Stor hänsyn tas även 

till de avrapporteringar som görs efter att ett nytt koncept testats. Övrig uppföljning av 

verksamheten sker genom något som kallas kvalitetsbarometrar, där omsorgstagare tillfrågas om hur 

de upplever omsorgen. Vartannat år utförs den inom hemtjänsten och vartannat år inom särskilt 

boende. 

En av de lösningar som har tagits upp till diskussion i dagsläget är Giraff, vilken respondenten anser 

vara en mycket spännande produkt för framtiden. Respondenten har kommit i kontakt med 

produkten vid två tillfällen, bland annat på Stora tillväxtdagen men även tidigare genom projekt med 

Eskilstuna och Robotdalen. 

4.3.3. Intervju 11 

IT-strateg inom serviceförvaltningen, Malmö kommun 

Som IT-strateg inom den förvaltning som är ansvarig för bland annat skolmaten, IT och 

parkförvaltning, har respondenten uppgiften att ha en övergripande blick om var samhället är på väg. 

Det handlar alltså om att hålla koll på vilka produkter och trender som är aktuella samt om det finns 

några nya tekniska hjälpmedel som kan underlätta för någon verksamhet.  

Förslag till förändring kommer oftast ifrån de olika utvecklingsenheter som finns inom kommunen, 

vilka ofta träffas för att utbyta idéer och få nya infallsvinklar. Det finns för verksamheterna även 

möjlighet att söka resurser för specifika projekt via omsorgsstruktureringsanslag. Där uppges ett 
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kostnadsförslag på vad den ekonomiska besparingen kan bli samt vad det kan ha för effekt för 

verksamheten.  

Respondenten själv upplever att många av de nyheter som finns går att finna i reklam och det var 

även på detta vis denne blev uppmärksammad om produkten Giraff. I tidningen Inblick, ett 

kundmagasin som utges av IT-bolaget Logica, fanns en artikel om Giraff vilken fångade 

respondentens intresse. Efter en närmare titt på Giraff Technologies AB:s hemsida togs sedan 

kontakt med von Rump, via de kontaktuppgifter som där fanns.  

Vid frågan om kommunen är mottaglig för ny teknik blir svaret både ja 

och nej. Enligt respondentens uppfattning finns ett intresse och en 

nyfikenhet för ny teknik. Projekten som inleds blir det dock ofta inget med, och detta kan bero på att 

när det kommer till att faktiskt förändra ett invant beteende så svalnar intresset snabbt. Politiker och 

tjänstemän är positiva till förändring och nekar sällan nya förändringsförslag, medan övrig personal 

inom verksamheten inte är lika förändringsbenägen och kräver större övertalning. Det upplevs som 

besvärligt av personalen att ta till sig all den kunskap som krävs kring nya koncept och hjälpmedel. 

Problemet är alltså i detta fall allt som oftast inte ekonomi utan mänskliga faktorer. Ett projekt som 

nämns som har påbörjats inom äldreomsorgen berör ett automatiskt lås, men det har inte 

implementerats i någon större utsträckning.  

Respondenten anser dock att det är livsnödvändigt att ta sig an ny teknik, inte bara för den egna 

verksamheten utan för att nå de miljömål som satts upp för hela landet. Kommunen måste se över 

och förändra beteendet vad gäller exempelvis resande för att detta ska bli möjligt.  Videokonferenser 

är något som kommer användas i större utsträckning i framtiden inom alla verksamheter tror 

respondenten. Kommunen har även påbörjat ett projekt kallat ”Smarta fastigheter” där bland annat 

värme, belysning och i stort sett allt innanför skalet på fastigheten styrs automatiskt samt från 

samma panel för att minska energiförbrukningen.  I och med användandet av ny teknik tror 

respondenten att kommunen varje år kan spara åtskilliga miljarder.  

Även om nya lösningar till tekniken finns klara måste vissa direktiv för hur saker ska upphandlas och 

implementeras följas. Många direktiv är ofta skrivna efter äldre tekniker och måste därför i vissa fall 

skrivas om och anpassas till den nya tekniken. Dessa mallar, som upprättas av tjänstemän, måste 

sedan godkännas av berörd nämnd vilket kan vara en tidskrävande process.  
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5. Analys 
Detta kapitel avser att svara på uppsatsens syfte, vilket är att få samt skapa förståelse för hur en 
kommun resonerar inför införskaffandet av tekniska hjälpmedel. Detta sker genom återgivning av 
data samt analyserandet av detsamma med hjälp av teorin.  

 

Summering av kommunernas situation idag 

Flertalet respondenter uppger att de i dagsläget inte har någon brist på boendeplatser på särskilt 

boende för de omsorgstagare som önskar söka dig dit. Däremot ser de att andelen äldre enbart ökar. 

Många av de tillfrågade kommunerna inser att de behöver förbereda sig inför framtiden och har 

startat projekt för att bygga nya boenden eller renoverar befintliga sådana. Respondenternas svar 

stämmer överens med de trender som beskrivs i bakgrunden. I bakgrunden nämns också att många 

kommuner helst ser att omsorgstagare bor kvar hemma så länge det är möjligt. Beslutet om en 

omsorgstagare ska flytta till särskilt boende eller ej ska dock grundas på dennes egna önskemål, 

enligt respondenterna. De anger att en mycket stor andel omsorgstagare vill bo kvar i det egna 

hemmet så länge de kan och detta innebär att hemtjänstens roll blir mycket viktig. För de flesta av de 

tillfrågade kommunerna har antalet hemtjänsttimmar ökat de senaste åren och förmodligen 

fortsätter denna trend. Några respondenter uppger mer specifikt att de i dagsläget har fler 

omsorgstagare inom hemtjänsten än vad som bor på särskilt boende. Däremot kan detta ibland 

innebära att vissa omsorgstagares vård kostar kommunen mer när den utförs i det egna hemmet, än 

vad den skulle göra om omsorgstagaren flyttade till ett särskilt boende. Detta stärker respondenters 

uttalanden om att den enskilde omsorgstagarens önskemål ska stå i fokus, trots att det inte alltid är 

ekonomiskt försvarbart.  

Vad gäller tekniska hjälpmedel nämner de allra flesta respondenter att deras omsorgsverksamhet 

använder sig av trygghetslarm av något slag, eftersom de anser att det är viktigt att snabbt kunna 

komma i kontakt med och kommunicera med sina omsorgstagare. Inom kommunerna Järfälla och 

Västerås används även kommunikationssystemet ACTION, samt att Järfälla har infört något som de 

benämner öppna sociala e-tjänster. I övrigt används inte någon mer avancerad teknik i vardaglig 

verksamhet hos någon respondent. 

Behovsidentifikation 

Enligt respondenterna kan specifika behov upptäckas och upplevas hos alla inblandade i en 

omsorgsverksamhet. Det står alla fritt att väcka förslag om utveckling och förbättring. 

Ett av de största behoven som de flesta av de tillfrågade respondenterna nämner är tillgången på 

personal, i en del av de tillfrågade kommunerna är vårdpersonal en bristvara. I dagsläget är det inte 

troligt att detta beror på den negativa befolkningstillväxt som nämns i uppsatsens bakgrund. 

Däremot kan problemet med bristen på personal öka ytterligare i framtiden. Betydelsen av 

fortbildning av befintlig personal nämns dock ibland. Till exempel säger Respondent 1 att kommunen 

även i sämre ekonomiska lägen satsar på fortbildning, eftersom kunskap ses som en långsiktig 

besparing. Respondent 3 och 6 vill gärna att mer resurser läggs på att utbilda vårdpersonal vad gäller 

bland annat bemötande av och informationsutbyte med omsorgstagare och anhöriga. Respondent 6 
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anser också att tekniska hjälpmedel kan bidra till att underlätta för personal vilket kan förbättra 

deras arbetsmiljö. Respondent 1 påpekar att om en omsorgstagare ibland besöks med till exempel en 

Giraff istället för att vårdpersonalen fysiskt behöver förflytta sig, innebär det en tidsbesparing.  

Betydelsen av en omsorgstagares sociala kontakter, och hur sådana bland annat kan verka positivt 

för hälsan, framhävs i bakgrunden. I bakgrunden nämns också att de sociala kontakterna kan bli 

åsidosatta. Respondent 8 upplever dock att dennes kommun ännu är så pass liten att omsorgstagare 

har möjligheten att behålla sina gamla kontaktnät. Respondent 10 påpekar att omsorgstagares 

upplevda ensamhet och otrygghet ska tas på allvar, bland annat för att även de anhöriga påverkas 

och känner oro för omsorgstagaren. En lösning som ibland nyttjas är att omsorgstagaren flyttar till 

särskilt boende, men som Respondent 10 vidare påpekar så är det inte alltid det fungerar som avsett, 

omsorgstagaren kan fortfarande känna sig isolerad och osäker. För att bättre kunna bemöta 

omsorgstagares behov av sociala kontakter och trygghet nämner flertalet respondenter att de nu 

satsar på trygghetsboenden som ett komplement till övriga boendeformer. Omsorgstagaren själv 

samt dess anhöriga känner sin situation bäst och därför är det viktigt för nämnder och 

verksamhetsansvariga att vara lyhörda för deras önskemål och behov, enligt ett flertal respondenter.  

Det finns hos de flesta av respondenterna en positiv inställning till tekniska hjälpmedel, inte minst 

inom kommunikation. Respondenterna anger att deras kommuner har ett ständigt behov av att 

vidareutveckla och effektivisera sin verksamhet. Att vara uppdaterad kring den utveckling som sker 

är en viktig del av de flesta respondenternas arbete och de nämner att genom aktiv 

omvärldsbevakning kan de komma i kontakt med produkter som de sedan inser att de kan ha ett 

behov av, oavsett om ett dylikt behov var specificerat sedan tidigare eller inte. Detta är exempel på 

hur behov kan skapas av extern stimulans. Några av tillvägagångssätten att införskaffa kännedom om 

nya idéer och koncept som respondenterna nämner är till exempel att delta i konferenser, besöka 

mässor samt ingå projektsamarbeten med andra kommuner eller högskolor och universitet. Att 

företag själva söker upp kommuner för att demonstrera en produkt är också vanligt förekommande 

enligt respondenterna, och teorin om beslutsfattande inom B2B påpekar också att marknadsföring 

genom personliga möten är av betydelse för att kunna påverka beslutsfattare. Ett flertal 

respondenter påpekar också att det inom deras verksamhet finns vissa individer som är drivande i 

vissa frågor, och att dessa individer kan påverka beslutsfattare. Enligt teorin om beslutsfattande 

framhävs just att en grupps kompetens är beroende av de individer som utgör den och de olika roller 

som dessa besitter. 

Kännedom om produkten Giraff har respondenterna i de flesta fall fått via tjänstemäns 

omvärldsbevakning eller samarbeten med andra kommuner och universitet. Respondent 9 upptäckte 

produkten på Socialchefsdagarna i Västerås hösten 2009, och Respondent 10 nämner bland annat 

Stora Tillväxtdagen i Flen, även den under hösten 2009. Respondent 11 läste först om Giraff i ett 

kundmagasin utskickat av ett företag kommunen redan har en relation till. Respondent 7, vice 

ordförande i sin kommuns Socialnämnd, har däremot ingen kännedom om Giraff, då produkten inte 

har diskuterats på nämndnivå. Respondent 3 och 8 tror att Giraff kan verka förvirrande för 

demenssjuka omsorgstagare. Respondent 8 var skeptisk efter en presentation av Giraff och ser den 

som en dyr lösning i förhållande till personal. Respondent 5 tror inte heller att den kan löna sig 
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ekonomiskt, men påpekar att om den kan öka omsorgstagarens trygghetskänsla så är det en väl värd 

investering.  Respondent 4 resonerar på liknande sätt som Respondent 5 men tillägger att teknik 

aldrig får ersätta personal. Att tekniska hjälpmedel däremot kan effektivisera verksamheten och leda 

till en högre omsorgskvalitet är något till exempel respondenterna 1, 6, 9 och 10 nämner.  

Produktspecifikation 

Enligt teorin måste en produkt vara den mest attraktiva för verksamheten utifrån ett flertal 

perspektiv för att bli utvald. Både Respondent 6, 7 och 10 påpekar mer specifikt betydelsen av att 

kommunerna själva får prova en aktuell produkt. Detta för att få en uppfattning om hur den fungerar 

inom den egna verksamheten. Respondent 6 berättar att beslut om införskaffande av tekniska 

hjälpmedel inte kan bli aktuellt förrän de har testats i verkliga situationer. En annan viktig faktor för 

att ett beslut om inköp ska tas är enligt Respondent 10 evidens och visad effekt inom forskningen. 

Respondent 7 understryker dessutom att även om en produkt passar en annan kommuns 

omsorgsverksamhet, behöver det inte innebära att det passar den egna verksamheten. Att varan 

eller tjänsten kan tillgodose just den egna verksamhetens specifika behov är enligt teorin en 

förutsättning för att ett beslut om införskaffandet av varan eller tjänsten ska kunna tas. 

Pilotprojekt där olika alternativ och lösningar presenteras och provas inom verksamheten är något 

som de tillfrågade kommunerna är starkt positiva till, och de flesta av dem är involverade inom ett 

eller flera sådana. Inte sällan är dessa projekt samarbeten med andra kommuner. Omsorgstagare och 

anhöriga har oftast visat en positiv inställning till ny teknik som de har presenterats för och fått prova 

själva. Respondent 3 nämner att om en omsorgstagare vet hur ett tekniskt hjälpmedel ska hanteras 

kan det öka dennes självständighet och trygghet. Att nå detta stadium kan dock ta tid, nämner till 

exempel Respondent 6. Diskussioner måste föras med varje enskild omsorgstagare för att finna det 

hjälpmedel som passar denne bäst samt att få denne införstådd med funktionen. Respondent 5 

poängterar att en omsorgstagare aldrig kan tvingas att använda ett hjälpmedel, utan beslutet måste 

tas i samförstånd med denne. Vad gäller den omsorgsutövande personalen, vilken faktiskt kommer 

att hantera hjälpmedlen i sitt dagliga arbete, uppger respondenterna att den visar större skepsis 

gentemot nya tekniska hjälpmedel. 

Val av leverantör 

Vid val av leverantör skiljer sig kommuners köpbeslutsprocess i viss mån från företags eftersom de 

förstnämnda handlar under lagen för offentlig upphandling. De måste därmed ta in offerter från 

flertalet leverantörer för att hitta det som passar bäst och kan i alla ärenden inte agera på rutin. 

Dessutom styrs förhandlingsprocessen av förutbestämda direktiv, det vill säga sådana lagar och 

policys som enligt teorin för beslutsfattande inom B2B kan minska aktivt beslutsfattande. Detta gäller 

också för sådana beslut som enligt vissa respondenter inte behöver tas av nämnden, utan kan 

avgöras på tjänstemannanivå. Vissa sorters beslut ligger ständigt ute på delegation från nämnden till 

tjänstemännen. Enligt Respondent 4 är det inte alltid kostnaden för projektet som avgör detta, 

snarare är det projektets omfattning. Att inköp inom kommunal verksamhet styrs till mycket stor del 

av lagen om offentlig upphandling är dock inget respondenterna har uttryckt sig negativt om, utan 

det är för dem en självklarhet. Respondent 11 nämner dock att många direktiv är upprättade efter 
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gamla tekniker, vilket innebär att de nya tekniska hjälpmedlen medför att nya direktiv måste 

framställas. Detta är en process som kan ta tid, eftersom direktiv först måste utredas och föreslås av 

tjänstemän för att sedan beslutas om av nämnden. Respondent 1 nämner till exempel svårigheten 

att bedöma huruvida personalens närvaro hos en omsorgstagare via Giraff är helt likvärdig med att 

personalen faktiskt fysiskt befinner sig där.   

Teorin om beslutsfattande inom B2B anger att företag, organisationer och myndigheter fokuserar på 

ekonomiska fördelar vid inköp. Detta styrks inte till fullo av respondenternas svar. Även om stor 

hänsyn måste tas till ekonomin, är det däremot inte alltid priset som styr nämndens beslut vid inköp, 

något bland annat Respondent 1 påpekar. Som tidigare nämnt kan till exempel den nytta varan eller 

tjänsten gör för omsorgstagare väga upp risken att den inte är en lönsam ekonomisk investering. Det 

avtalsförslag som totalt sett är det mest optimala alternativet ska väljas, enlig lagen om offentlig 

upphandling. Respondent 1 och 3 nämner mer specifikt att deras kommuner använder sig enbart av 

ackrediterade utförare inför köp av service- och omsorgstjänster. Enligt Respondent 5 är det viktigt 

med möjlighet till ett långsiktigt samarbete, samt att det är en fördel om andra kan rekommendera 

leverantören.  

Engagemang 

Enbart de i Respondentgrupp 1, det vill säga Respondenter 1-4, förutsattes ha nått det sista steget i 

Köpbeslutsprocessen. Ämnet kom dock av sig självt upp även i intervjuer med några andra 

respondenter. Däremot har enbart Västerås genomfört någon slags officiell utvärdering av just 

produkten Giraff, vilket skedde i och med det projekt Respondent 2 berättar om. Generellt sett är 

uppföljning något som ett flertal respondenter anger vara en viktig del av omsorgsverksamheten. Till 

exempel nämner Respondent 1, 3, 9 och 10 att det årligen genomförs brukarutvärderingar i vilka 

omsorgstagaren tillfrågas om deras uppfattning om omsorgen. Dessa respondenter nämner också att 

tjänstemän och andra anställda inom förvaltningen har i uppgift att med viss frekvens utvärdera 

utförares verksamhet. Respondent 10 specificerar att var gång ett nytt koncept testats sker 

avrapporteringar. Enbart en kommun, Västerås, kan sägas ha genomgått en hel köpbeslutsprocess 

med avseende på Giraff. Innan en första köpbeslutsprocess är avklarad och utvärderad kan inte 

återköp bli aktuellt.  
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5.1. Analysdiskussion 

Flertalet anställda inom de kommunala verksamheterna har som en av sina arbetsuppgifter att 

bedriva omvärldsbevakning, vilket vi anser tyder på att kommuner är medvetna om att deras 

omgivning ständigt förändras och att detta påverkar deras förutsättningar. Kommuner utgår alltid 

ifrån att de har ett behov av att vidareutvecklas och förbättras och därmed befinner de sig i ett 

ständigt sökande efter kännedom om nya produkter och idéer. Däremot får vi uppfattningen att de 

inte alltid vet vad det är de behöver eller inom vilka verksamhetsområden det kan röra sig om. 

Många av respondenterna angav just att intresset för och behovsidentifieringen av en produkt, till 

exempel Giraff, uppstod först efter det att de fått kännedom om den. Ingen angav att de specifikt 

hade sökt efter en dylik produkt. I och med detta kan vi inte nog trycka på vikten av att exponera sin 

produkt via ett flertal olika kanaler.  

De tillfrågade kommunerna har kommit olika långt både vad gäller uppfattning om och 

implementering av tekniska hjälpmedel i sin omsorgsverksamhet. Majoriteten av respondenterna 

ställer sig positiva till en teknisk utveckling.  De respondenter som har fått en utförligare presentation 

av produkten och blivit införstådda i konceptet, eller uppger att det finns i deras närvaro individer 

med ett personligt intresse av teknik som en pådrivande faktor, har oftast en positiv inställning. Till 

exempel ses Giraff av några respondenter som en spännande produkt. 

En viktig faktor i detta är alltså vilken individ som nås av denna information. Vissa individer är lättare 

att nå eftersom de till exempel har ett intresse för teknik och därmed är mer mottagliga för nya idéer 

inom det området. Här ser vi en risk för företag som vill demonstrera sin produkt för en kommun. 

Den person de blir hänvisade till kanske inte är insatt i eller är intresserad av produktområdet och 

kan därför inte se dess fulla potential. Å andra sidan kan en enskild intresserad individ, som kanske 

inte alltid officiellt sett besitter en beslutsfattande position inom verksamheten, ha en stor 

pådrivande verkan för att en produkt ska provas och utvärderas. Det går alltså inte att utesluta 

betydelsen av den mänskliga faktorn för vad resultatet av en köpbeslutsprocess kan bli, eller om den 

överhuvudtaget påbörjas. 

Oavsett om behovet av en produkt uppstod via intern eller extern stimulans samt vilka övriga 

kommuner som rekommenderar den, betonar många respondenter att det för dem är viktigt att 

själva få prova och utvärdera produkten och dess lämplighet i den egna verksamheten. Detta anser vi 

tyder på att det är en mycket tidskrävande process innan en kommun överhuvudtaget kan avgöra om 

den verkligen har ett behov av produkten eller inte. 

Utöver enskilda individers åsikter så är självklart inställningen till produkten hos större berörda 

grupper av stor betydelse. Att majoriteten av de tillfrågade nämndpolitikerna och tjänstemännen är 

positiva till nya idéer som kan effektivisera verksamheten var inte helt oväntat eftersom sådant bland 

annat kan leda till ekonomiska besparingar. Däremot var det en större överraskning att 

omsorgstagare och deras anhöriga generellt sett beskrivs som mottagliga för bland annat nya 

tekniska hjälpmedel.  Våra förutfattade meningar om att de äldre generationerna idag inte växte upp 

i ett lika teknikberoende samhälle som dagens generationer gör, och därmed inte borde vara vana 

vid teknik, visar sig alltså inte stämma fullt ut. Det är viktigt för de tillfrågade kommunerna att ha 
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individen i fokus och de strävar efter att omsorgstagare ska få bibehålla eller öka sin integritet och 

självständighet. Tekniska hjälpmedel ses som en möjlighet att förändra detta område till det bättre. 

Vi tror däremot att det kan ta tid att hitta det hjälpmedel som passar just varje enskild 

omsorgstagare eftersom alla individer är olika och har olika behov och önskemål. Det nya 

hjälpmedlet måste presenteras, provas, förstås och gillas innan det kan implementeras, vilket är en 

process i sig. 

Vad som också överraskade oss är hur den omsorgsutövande personalens attityder och uppfattning 

kring förändring återgavs och vilken påverkan de kunde ha på ett projekts utgång. Denna beskrivna 

motvillighet till förändring tror vi kan ändras om personalen får tid på sig att bli införstådda i vad det 

nya tekniska hjälpmedlet avser att uppnå. De bör få tillfälle att själva prova produkten och sätta sig in 

i idén, samt ha möjligheten att diskutera upplevelsen med chefer och andra berörda. Vi tror att om 

personalen inte känner sig delaktig i implementeringen av ett tekniskt hjälpmedel kan det önskade 

resultatet utebli, framförallt om personalen upplever att den nya tekniken är avsedd för att så 

småningom ersätta dem. Enligt ett flertal respondenter har dock önskan om effektivisering inte som 

slutmål att ersätta personal, utan att motverka bristen på personal, samt att underlätta för befintlig 

sådan. 

Att kostnaden för produkten inte är så avgörande för huruvida den införskaffas eller inte är också det 

för oss ett oväntat resultat. Enligt många respondenter är det ofta viktigare att produkten kan 

effektivisera verksamheten samt skapa trygghet och underlätta för omsorgstagare och personal, än 

att den har det lägsta priset.  

Ytterligare en faktor som kräver tid är att anpassa direktiven för förhandlingar så att de stämmer 

överens med användandet av ny teknik och nya tekniska hjälpmedel. Tjänstemannaförslag om nya 

direktiv först måste tas fram, sedan presenteras för nämnden och slutligen godkännas av denna 

innan förhandlingar kan ske med leverantörer. I och med detta antar vi att ju mer specifikt en 

produkt kan presenteras av leverantören och ju snabbare denne kan anpassa sig till de krav som 

ställs på den, desto lättare och fortare går det för beslutsfattare att komma till ett ställningstagande.  

Utifrån våra resultat har vi kunnat se att en kommuns verksamhet inte till fullo följer den 

köpbeslutsprocess som modellen uppvisar. Vi har insett att alla kommuner har ett ständigt behov 

och en ständig intern önskan om att förbättra all sin verksamhet. Detta innebär inte att de alltid vet 

exakt hur detta ska gå till, men de befinner sig i ett konstant sökande efter kännedom om nya 

produkter och idéer. Våra resultat tyder också på att behov av ett nytt tekniskt hjälpmedel skapats 

först efter det att kännedom om den hade uppstått. En kommun kan också ha ett specificerat behov 

den önskar tillgodose, och i sökandet efter ett lämpligt koncept kan den påträffa andra produkter 

som skapar nya behov. När väl en lämplig idé slutligen har funnits måste en kommun agera enligt 

lagen om offentlig upphandling. Vid en sådan förfrågan antar vi att även andra leverantörer än den 

förväntade kan lämna in en offert, och på så vis kan ytterligare kännedom om nya produkter eller 

idéer uppstå. Slutligen kan utvärderingar av verksamheten eller dithörande projekt visa på aspekter 

som behöver åtgärdas, vilket leder till att nya behov skapas. 
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Vi tycker oss se att nya behov kan skapas i samtliga steg av en köpbeslutsprocess eftersom ny 

kännedom alltid kan uppstå, antingen via extern eller via intern stimulans. Det gäller såväl kännedom 

om nya produkter eller idéer som det gäller ny kännedom om den egna verksamheten. Nedan följer 

en egenkonstruerad ungefärlig illustration av hur detta kan se ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Figur 1: Illustration av analysdiskussion 

De svarta pilarna visar hur varje steg i Köpbeslutsprocessen kan innebära att nya behov uppstår, varpå en ny 

process påbörjas. Detta beror på det ständiga utbytet av kännedom som pågår i en verksamhet. 

 

Kännedom 
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6. Slutsats 
I detta kapitel besvaras frågeställningen, vilken lyder: Varför har inte fler kommuner, av de som har 

kommit i kontakt med Giraff och andra tekniska hjälpmedel, införskaffat Giraff till sin 

omsorgsverksamhet? 

 

Det finns ett tydligt intresse hos kommunerna, både på nämnd- och tjänstemannanivå, av ny teknik 

som kan effektivisera deras verksamhet. Även omsorgstagare har i större utsträckning än vad som 

kunde förväntas visat sig vara mottagliga för nya tekniska hjälpmedel. Däremot har den 

omsorgsutövande personalen uppvisat skepsis, vilket har lett till att vissa tjänstemän och politiker 

anser att förändringar inom verksamheten kommer att dröja.  

 

De tillfrågade kommunerna använder i dagsläget inte tekniska hjälpmedel i någon större 

utsträckning, men en klar majoritet av dem är involverade i något slags projekt som rör tekniska 

hjälpmedel. Det har också tydligt framgått att kommuner själva vill prova och utvärdera det nya 

hjälpmedlet inom den egna verksamheten. Detta innan ett beslut om införskaffning av det kan tas. 

Även om beslut om införskaffande tas, kan det eventuellt bli problem om förhandlingsdirektiven inte 

är uppdaterade för att passa den nya tekniken. Att skriva om sådana direktiv är en mycket 

tidskrävande process.  

 

Det är högst troligt att det inom en snar framtid kommer att finnas betydligt fler tekniska hjälpmedel 

inom omsorgsverksamheterna än vad det gör idag. Baserat på kommunernas omvärldsbevakning och 

deras nätverkande sprids dessutom kännedom om nya idéer och produkter i snabb takt. Giraff är ett 

av de hjälpmedel som ingår i olika projekt som just nu pågår inom många kommuner och ses som ett 

alternativ bland andra.  
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7. Förslag till vidare studier 
 

Denna uppsats har fokuserat på kommunala omsorgsnämnders och tjänstemäns syn på 

problemområdet. För att få en mer fullständig bild av hur tekniska hjälpmedel uppfattas kan studier 

med fokus på omsorgstagare, anhöriga och omsorgsutövande personal genomföras.  

Den studie Zwart genomförde var ur ett företagsperspektiv, men då den utfördes i ett väldigt tidigt 

stadium av ett pilotprojekt kan en mer aktuell studie ur företagsperspektiv vara angelägen.   

 

 

8. Rekommendationer till uppdragsgivaren 

 
Vissa konsekvenser av de slutsatser som vi har dragit kan vara av betydelse för vår uppdragsgivares 

framtida affärsutövande. Giraff Technologies AB bör beakta följande aspekter: 

o Det är viktigt att exponera sin produkt för ett flertal individer inom en kommunal 

verksamhet. Företaget bör försöka nå dels dem som har ett intresse för eller 

förhandskunskap om produktområdet, dels de som är medvetna om verksamhetens behov 

på olika nivåer. Det är sådana individer som kan inse produktens potential. 

o Företaget bör inse vikten av att involvera samtliga nivåer och grupper inom verksamheten 

under introduktionsskedet av produkten. Framförallt bör resurser läggas på att få den 

omsorgsutövande personalen införstådd med produkten.  

o Om intresse för produkten finns är det angeläget att företaget erbjuder kommunerna 

möjligheten att prova produkten inom den egna verksamheten. För många kommuner är det 

viktigt med empirisk erfarenhet av en produkt.  

o Företaget måste vara berett på att även om kommuner önskar införskaffa dess produkt så 

kan bristen på uppdaterade förhandlingsdirektiv vara en fördröjande faktor.  

o Att tydligt specificera sin produkt för att kunna bemöta de kriterier en kommun fastställer 

kan underlätta förhandlingar.  

o  Företaget måste också ställa in sig på att det är många faktorer som påverkar en kommun 

under en köpbeslutprocess. Det kommer att krävas tid och tålamod innan ett avtal är skrivet. 
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Email: bengt-ake.nilsson@vasteras.se  
 
Intervju 2, genomförd 2010-04-19 samt 2010-05-12 
Maria Gill, projektledare Behovsstyrt IKT-stöd, Västerås kommun 
Email: maria.gill@vasteras.se  

http://www.kompetensstegen.se/page____322.aspx
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http://www.trafa.se/Statistik/Tele/
http://trygghetslarm.nu/content/view/20/25/
http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/vasteras?videoId=1.1065257&selId=1.1062633&currPage=4
http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/vasteras?videoId=1.1065257&selId=1.1062633&currPage=4
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Intervju 3, genomförd 2010-05-07 
Gunhild Wallin, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Väster, Örebro kommun 
Email: gunhild.wallin@orebro.se  
 
Intervju 4, genomförd 2010-05-12 
Marie Villman, planerare inom förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun 
Email: marie.villman@orebro.se  
 
Intervju 5, genomförd 2010-05-07 
Benny Karlsson, ordförande i Vuxennämnden, Eskilstuna kommun 
Email: benny.karlsson@eskilstuna.se  
 
Intervju 6, genomförd 2010-05-12 
Inger Grindelid, utförarchef inom vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun 
Email: inger.grindelid@eskilstuna.se  
 
Intervju 7, genomförd 2010-05-06 
Anton Nordström, förste vice ordförande i Socialnämnden, Strängnäs kommun 
Email: anton.nordstrom@strangnas.se  
 
Intervju 8, genomförd 2010-05-07 
Pia Kjaersgaard, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Strängnäs kommun 
Email: pia.kjaersgaard@strangnas.se  
 
Intervju 9, genomförd 2010-05-12 
Björn Falkeblad, ordförande i Socialnämnden, Järfälla kommun 
Email: bjorn.falkeblad@jarfalla.se  
 
Intervju 10, genomförd 2010-05-07 
Monica Johansson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Katrineholms kommun 
Email: monica.johansson@katrineholm.se  
 
Intervju 11, genomförd 2010-05-11 
Olle Strandberg, IT-strateg inom serviceförvaltningen, Malmö kommun 
Email: olle.strandberg@malmo.se  
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Bilaga 1 
I denna bilaga kommer en utförligare beskrivning samt bilder av produkten Giraff. 

Giraff 

Produkten uppfanns för att underlätta kommunikationen mellan omsorgstagare och anhöriga eller 

vårdpersonal. Till exempel kan anhöriga känna oro för omsorgstagare som bor ensamma. Giraff 

möjliggör ett virtuellt besök där personen som kör den, det vill säga operatören, kan följa med 

omsorgstagaren, och prata, lyssna, titta och bli sedd. Giraff är en vertikalt konstruerad robot på 

motoriserade hjul vilken kan köra både framåt och bakåt och vända med liten svängradie (Bild 1). 

Den är utrustad med kamera, bildskärm, högtalare och mikrofon så att operatören kan kommunicera 

som om denne fysiskt vore där (Bild 2). Omsorgstagaren behöver ingen tidigare kunskap vad gäller 

datorvana eller teknikvana. För operatören krävs enbart en dator med datormus, 

ljuduppspelningsfunktion, mikrofon och webbkamera samt en speciell programvara, vilken är 

gratis.(Bild 3). (Giraff Technologies AB, 2010-05-15, 15:40) Efter att en Giraff har placerats i en 

omsorgstagares hem upprättas en lista över vilka operatörer som har rätt att ringa den. Det finns en 

säkerhetsfunktion som innebär att en eller flera utvalda operatörer kan tvinga igenom ett samtal ifall 

omsorgstagaren inte svarar, för att kunna se så att denne inte till exempel har ramlat eller inte 

kommer upp ur sängen. Generellt sett krävs dock ett godkännande från omsorgstagaren för att en 

operatör ska få koppla upp sig mot Giraff och ett samtal påbörjas. Med datormusen får sedan 

operatören Giraff att röra sig i hemmet (Bild 3). (Giraff Technologies AB, 2010-05-15, 15:46) När 

Giraff inte används står den vid sin dockningsstation, där dess batteri laddas, med släckt skärm och 

huvudet nerböjt i en ”sovande” position (Bild 4), vilket ska försäkra omsorgstagaren integritet. Att 

omsorgstagare kan finna det obehagligt när skärmen är uppfälld är något som framkommit i ett 

pilotprojekt. (von Rump, 2010-02-15) 

 
   

Bild 1. Fotograf: Lena Salorinne 

Bild 2. Hämtad från Giraffs Technologies AB:s hemsida  
(2010-05-15, 15:46) 

Bild 3. Fotograf: Lena Salorinne 

Bild 4. Fotograf: Lena Salorinne 



 

 

 

Bilaga 2  
I denna bilaga återges de intervjumallar respondenterna fick mailade till sig innan intervjutillfället. 

Intervjumall R1: Västerås och Örebro 

 

Nedan tar vi upp de ämnen vi önskar beröra. Vänligen notera däremot att det enbart är ett förslag, vi 

behöver inte få exakta svar på varje enskild fråga. 

 Anser ni i dagsläget att er omsorgsverksamhet fungerar som avsett?  
 

 Skulle ni vilja göra några förändringar inom er verksamhet? 
 

 Varifrån kommer de flesta förslagen och önskemålen om utveckling och förbättring inom er 
verksamhet?  

 

 I vilken utsträckning använder ni tekniska kommunikationshjälpmedel inom omsorgen idag?  
 

 Skulle ni vilja förändra det sätt på vilket ni kommunicerar med era omsorgstagare idag?  
 

 Hur kom ni i kontakt med Giraff? 
 

 Hur insåg ni att ni hade ett behov av ett nytt kommunikationshjälpmedel?  
 

 Hur håller ni er uppdaterade om nya idéer och trender inom er verksamhet? 
 

 Hur söker ni information om dessa olika idéer och produkter? 
          – Var söker ni den informationen? 

 

 Vilka kriterier utgick ni ifrån när ni sökte alternativ (till Giraff)?  
 

 Vilka alternativ till Giraff har ni övervägt? 
 

 Vilka är de viktigaste faktorerna vid val av leverantör? 
 

 Har leverantörens rykte någon betydelse? 
 

 Hur gick det till när beslutet togs? 
 

 Vilken var den avgörande faktorn för att införskaffa Giraff? 
 

 Har produkten tagits i bruk? 
 

 Avser ni följa upp beslutet för att se hur utgången blir? 
 – Om ja, hur? 
 
På återhörande! Vänliga hälsningar från Anna-Sofia, Kristina och Lena 



 

 

 

Intervjumall R2: Eskilstuna och Strängnäs 

 

Nedan tar vi upp de ämnen vi önskar beröra. Vänligen notera däremot att det enbart är ett förslag, vi 

behöver inte få exakta svar på varje enskild fråga. 

 

 Anser ni i dagsläget att er omsorgsverksamhet fungerar som avsett? 
 

 Skulle ni vilja göra några förändringar inom er verksamhet? 
 

 Varifrån kommer de flesta förslagen och önskemålen om utveckling och förbättring inom er 
verksamhet?  

 

 I vilken utsträckning använder ni tekniska kommunikationshjälpmedel inom omsorgen idag?  
 

 Skulle ni vilja förändra det sätt på vilket ni kommunicerar med era omsorgstagare idag?  
 

 Hur kom ni i kontakt med Giraff?  
 

 Hur insåg ni att ni hade ett behov av ett nytt kommunikationshjälpmedel?  
 

 Hur håller ni er uppdaterade om nya idéer och trender inom er verksamhet? 
 

 Hur söker ni information om dessa olika idéer och produkter? 
          – Var söker ni den informationen? 
 

 Vilka kriterier utgick ni ifrån när ni sökte alternativ (till Giraff)?  
 

 Vilka alternativ till Giraff har ni övervägt? 
 

 Vilka är de viktigaste faktorerna vid val av leverantör? 
 

 Har leverantörens rykte någon betydelse? 
 
 
 
 
 
På återhörande! 

Vänliga hälsningar från Anna-Sofie, Kristina och Lena 

 



 

 

 

Intervjumall R3: Järfälla, Katrineholm och Malmö 

 

Nedan tar vi upp de ämnen vi önskar beröra. Vänligen notera däremot att det enbart är ett förslag, vi 

behöver inte få exakta svar på varje enskild fråga. 

 

 

 Anser ni i dagsläget att er omsorgsverksamhet fungerar som avsett? 
 

 Skulle ni vilja göra några förändringar inom er verksamhet? 
 

 Varifrån kommer de flesta förslagen och önskemålen om utveckling och förbättring inom er 
verksamhet?  

 

 I vilken utsträckning använder ni tekniska kommunikationshjälpmedel inom omsorgen idag?  
 

 Skulle ni vilja förändra det sätt på vilket ni kommunicerar med era omsorgstagare idag?  
 

 Hur kom ni i kontakt med Giraff?  
 

 Har ni övervägt om Giraff är aktuell för er verksamhet? 
 

 Hur håller ni er uppdaterade om nya idéer och trender inom er verksamhet? 
 

 Hur söker ni information om dessa olika idéer och produkter? 
          – Var söker ni den informationen? 

 
 
 

 

På återhörande! 

Vänliga hälsningar från Anna-Sofie, Kristina och Lena 

 

 

 
 

 


