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Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett projekt inom metodiken tjänstedesign som utforskar ekosystemet av 
aktörer i kedjan av trygghetslarm för äldre i Malmö Kommun. Syftet med detta examensarbete var 
att utforma förslag till tjänstekoncept som uppfyller de behov som användaren av trygghetslarmet 
upplever. Detta med hänsyn till alla involverade aktörer inom ekosystemet i kedjan av 
trygghetslarm för äldre. Dessa skulle utformas genom att identifiera de främsta problemområdena, 
samt relaterade primära behov, som uppstår i relationerna mellan de olika involverade aktörerna i 
den nuvarande tjänsten.  

Denna kvalitativa forskningsmetod har främst använts för att, utifrån insikter insamlade genom 
kundinteraktioner, designa om och utveckla en användarcentrerad tjänst. Parallellt har den tillika 
använts för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig tjänst gentemot tjänsteleverantören. Denna 
metod utgår från en iterativ process där varje iteration består av fyra steg: kundinteraktioner, 
kundinsikter, idégenerering och triggermaterial. De kundinteraktioner som genomfördes 
genererade insikter som analyserades och användes för att generera konceptidéer som iterativt 
utvecklades under fyra iterationer till två slutkoncept.  

Utifrån de identifierade problemområdena, med relaterade primära behov, identifierades två 
behovsgrupper; Ensamanvändare och Primäranvändare. Med hänsyn till de primära behoven för 
behovsgruppen Ensamanvändare utformades ett tjänstekoncept som benämndes Äldreguiden. För 
behovsgruppen Primäranvändare utformades riktlinjer för utveckling av det befintliga systemet 
som benämndes Design guidelines för Information. 



Slutsatsen av examensarbetet är att det framtagna förslaget för tjänstekoncept samt de utformade 
riktlinjerna ses ha potential att tillmötesgå de analyserade primära behov som de två identifierade 
behovsgrupperna upplevde.  

Nyckelord: tjänstedesign, relationsbaserad design, trygghetslarm, trygghetskedja 



Abstract 
This Master’s degree project is a project in the methodology of Service Design that explores the 
ecosystem of actors within the chain of security alarms for the elderly in Malmö Municipality. The 
purpose of this degree project was to draft proposals for service concepts that meet the needs of 
the security alarm user. This takes into account all involved actors in the ecosystem in the chain 
of security alarms for the elderly. These proposals would be designed by identifying the main 
problem areas, as well as related primary needs arising in the relationships between the various 
involved actors in the current service. 

This qualitative research method has been used primarily to design and develop a user-centered 
service based on insights collected through customer interactions. In parallel, it has also been used 
to create a sustainable and competitive service towards the service provider. This method is based 
on an iterative process where each iteration consists of four steps: customer interactions, customer 
insights, idea generation and triggers. The customer interactions conducted generated insights that 
were analyzed and used to generate concept ideas that were developed iteratively during four 
iterations into two final concepts. 

Based on the identified problem areas, with related primary needs, two needs groups were 
identified; Ensamanvändaren and Primäranvändaren. Considering the primary needs of the need 
group Ensamanvändaren, a service concept was developed, called Äldreguiden. For the 



Primäranvändaren need group, guidelines were developed for the development of the existing 
system, called Design guidelines för Information. 

The conclusion of the thesis is that the draft proposal for service concepts as well as the guidelines 
developed are seen as having the potential to meet the primary needs identified for the two 
analyzed needs groups. 

Keywords: Service Design, Relationship Centered Design, safety alarms for elderly, chain of 
safety alarms for elderly 
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller en introduktion av detta examensarbete som innehåller bakgrund och 
problemformulering, kontext, syfte, avgränsningar samt en förklaring hur arbetets utfördes i 
kollaboration med ett parallellt examensarbete. 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 
Dagens trygghetslarm har haft samma principiella utförande sedan 1975, med små inkrementella 
förändringar i utförande och funktion (Doro Care, 2018). Idag finns 231 000 aktiva trygghetslarm 
i Sverige (Socialstyrelsen, 2017) vilka sätter en stor press på trygghetskedjan och framöver 
förväntas den demografiska utvecklingen med en allt åldrande befolkning sätta ännu större press 
på äldreomsorgen i Sverige. För att möta denna utmaning har vi i detta examensarbete arbetat tätt 
ihop med Malmö Larmcentral (MLC), som är en del av enheten för Välfärd och Digitalisering 
inom Malmö kommun. 

 
 

Figur 1: Illustrerar trygghetskedjan för ett trygghetslarm.   
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Trygghetslarmet som idag tillhandahålls i Malmö Stad är utformat så att det antingen kan placeras 
kring handleden eller i ett band kring halsen. Larmet som brukaren har placerat på kroppen är 
kopplat till en dosa, som är strategiskt placerad någonstans i hemmet, och dosan är uppkopplat via 
GSM-nätet mot Malmö larmcentral. När en brukare aktiverar larmet kopplas dosan upp mot en 
larmoperatör. Då kontakt har etablerats utreder larmoperatören situationen genom att ta reda på 
larmorsak samt annan vital information som behövs för att operatören skall kunna ta ett beslut om 
vilken åtgärd som är nödvändig. Efter beslut kontaktar larmoperatören antingen ansvarig hemtjänst 
eller SOS Alarm som skickar personal till brukaren (Härstedt, 2018). Se Figur 1.  
 
Anskaffningen av larm utgår från att användaren, nära anhörig eller läkare gör en ansökan till 
socialtjänsten. En utredning, baserad på behovsområden, IBIC - Individens Behov I Centrum 
(Socialstyrelsen, 2016), genomförs med den äldre via telefon eller i dennes hem av en 
biståndshandläggare. Beslut om insatser utgår från att den äldres behov skall tillfredsställas till en 
skälig levnadsnivå. För den omsorg brukaren beviljas vidarebefordras informationen till den 
instans där insatsen skall utföras.  

1.1.1 Åldrande befolkning i Sverige 
Sveriges population ökar och en bidragande faktor till detta är att Sveriges befolkning lever längre 
idag. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer andelen av Sveriges befolkning som är äldre 
än 65 öka med 16 % fram tills 2026. Befolkningsökningen inom åldersspannet 25-64 år, åldrarna 
som innehåller flest förvärvsarbetare, kommer öka med 9 % under samma tidsspann. Förhållandet 
mellan dessa två befolkningsgrupper ger en tydlig indikation på en stor efterfrågan av välfärd 
anpassad för äldre i proportion mot de resurser som kommer finnas tillgängliga (Statistiska 
Centralbyrån, 2016). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer efterfrågan inom 
välfärdssektorn att uppgå till 225 000 nya anställda fram till år 2023, förutsatt att inga förändringar 
görs i nuvarande arbetsmetoder. Den stora delen av dessa nya rekryteringar beräknas vara 
sjuksköterskor inom äldreomsorgen (Sveriges Kommun och Landsting, 2014). 

1.1.2 Offentliga upphandlingar 
Då Ädelreformen (Sveriges Riksdag, 1998) trädde i kraft 1992 lyftes ansvaret för äldreomsorgen 
från landstingen till varje enskild kommun. Detta betyder idag att varje kommun sköter sina egna 
upphandlingar av tjänsten för trygghetslarm. Dessa upphandlingar är komplexa processer och det 
ställer höga krav på kunskap om hur dagens marknad ser ut. Men viktigaste av allt är att många 
upphandlingar idag har få krav ställda som tar hänsyn till användarens behov samt vaga krav på 
lösningar, som är baserade på befintliga produkter (SICS, 2013). 
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1.1.3 Samtal triggade av ångest 
Det är idag vanligt förekommande att en larmcentral hanterar larm från många olika kommuner. 
Detta system är kostnadseffektivt men i jämförelse med lokala larmcentraler så förlorar 
larmoperatörerna lokalkännedom och en personlig anknytning till användaren. Denna kunskap har 
visat sig vara användbar för larmoperatörer då de ofta tar emot samtal från användare som har 
ångest och är i behov av att ha medmänskliga samtal med någon (SICS, 2013). Genom att lära 
känna användaren kan larmoperatören på ett bättre sätt bemöta dessa behov (SICS, 2013). 
Trygghetslarmet utvecklades för att användas vid oförutsedda händelser i hemmet. De samtal där 
trygghetslarmet används för att stilla ångest visar tydligt på att produktens ursprungliga 
användningsområde inte uppfyller dessa behov då ångest inte ingår i begreppet oförutsedda 
händelser i hemmet. Dessa samtal utav ångest skapar ett ökat tryck på larmcentralerna som 
resulterar i ett ökat tryck på hela trygghetskedjan. Se Figur 2 för illustration av problemet. 

 
 

Figur 2: Illustration av det ökade trycket larmoperatörerna upplever då trygghetslarmet används på fel sätt. 

1.2 Kontext 
Detta examensarbete genomfördes vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm inom spåret för 
teknisk design. Kravställande part för avhandlingen var Åke Härstedt som är enhetschef för Malmö 
Larmcentral. Avhandlingen handleddes av Mia Hesselgren som hade ett övergripande ansvar för 
handledning i de akademiska och metoddelarna av projektet. Avhandlingen handleddes även av 
Maria Malcus och Marcelle Ghaoui från konsultföretaget Transformator Design som är 
verksamma inom området tjänstedesign. Deras roll som handledare innefattade mer av ett ansvar 
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över handledning kring metoderna i detaljnivå och fungerade även som bollplank och stöd under 
hela projektet. 

1.3 Syfte 
En av de största framtida demografiska utmaningar som Sverige kommer att möta under de 
kommande årtiondena är en växande åldrande befolkning. För att möta dessa utmaningar har syftet 
med detta examensarbete att från ett användarperspektiv: 
 

● Identifiera de främsta problemområdena som uppstår i relationerna mellan de olika 
involverade aktörerna i den nuvarande tjänsten.  

● Analysera de viktigaste behoven relaterade till de identifierade problemområdena. 
● Utforma förslag till tjänstekoncept som uppfyller de analyserade behoven, med hänsyn till 

alla berörda aktörer inom ekosystemet i kedjan av trygghetslarm för äldre. 

1.4 Avgränsningar 
På grund av examensarbetets tidsbegränsning på 20 veckors arbete utformades geografiska, 
etnografiska och metodiska avgränsningarna. Dessa begränsades till: 
 

● På grund av valet av Malmö Larmcentral som kravställande part i detta examensarbete 
begränsas detta projekt geografiskt till att fokusera på aktörer inom trygghetskedjan som 
endast befinner sig i Malmö och Stockholm. 

● Då de geografiskt valda platserna är klassade som storstäder, där flera användare är 
anslutna till trygghetskedjan, begränsades examensarbetet även till att inte utforska hur 
trygghetskedjan ser ut på mindre städer och orter i landet kopplade till lokala larmcentraler. 

● Etnografiskt begränsas de seniorer som intervjuas under arbetet till åldrarna 65 och äldre.  
● Då den nya dataskyddslagen, GDPR, trädde i kraft under projektets gång begränsades 

examensarbetet till att inte utforska huruvida de framtagna koncepten ställer sig mot den 
nya lagen. 

● Då examensarbetets kravställande part geografiskt befann sig i Malmö sattes en ekonomisk 
begränsningar på 8000 kr för kostnader med avseende på resor, mat och boende. 

1.5 Kollaboration med parallellt examensarbete 
Under examensarbetets gång har ett nära samarbete med ett annat examensprojekt på KTH utförts. 
Då bägge examensarbeten fokuserar på trygghetslarmet, har det andra examensarbetet främst 
inriktat sig på trygghetslarmet som hårdvara medans detta examensarbete främst riktat in sig på 
hur trygghetskedjan för trygghetslarm agerar då användaren trycker på larmknappen. Då det 
parallella examensarbetet haft en mer användarcentrerad fokus har samarbetet främst utgått ifrån 
ett utbyte av information i form av insikter från de kundinteraktioner som utförts med användaren 
av trygghetslarm. På samma sätt har den information som samlats in, i detta examensarbete, delats 
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från de kundinteraktioner med aktörer som utgör trygghetskedjan. Dessa utbyten av information 
har främst skett vid gemensamma workshops där även idéer som uppkommit under projektets gång 
diskuterats och utvärderats. Även om det skett ett utbyte av information har analysen av 
problemområden, behov och lösningar utarbetats individuellt mellan de två grupperna. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller en summering av den teoretiska referensram som använts för att 
analysera, designa och utveckla det slutgiltiga konceptet i denna avhandling. De teoretiska 
referensramar som detta examensarbete utgår från är Service Design, Verksamhetsutveckling för 
Innovation, Fallskador, Ett hälsosamt Åldrande och Malmö Larmcentral. 

2.1 Service Design 
Målet med denna avhandling är att förstå, tolka och beskriva användarens, såväl som alla 
involverade aktörers, behov inom det ekosystem som utgör trygghetskedjan. För att åstadkomma 
detta är metoderna i denna avhandling baserade på den kvalitativa forskningsmetoden Service 
Design. Kvalitativa metoder är särskilt effektiva då det gäller att extrahera tydlig kulturinformation 
såsom värderingar, åsikter, beteenden och agerande i sociala sammanhang från specifika delar av 
samhället (Mack, et al. 2005). Kvalitativa metoder skiljer sig från kvantitativa metoder då de 
främst är verktyg för att utforska användarens känslor och erfarenheter och således kan 
problemområden identifieras, något som inte kan utföras i kvantitativa metoder (Hammarberg, et 
al. 2016). Den kvalitativa forskningsmetoden Service Design har främst använts i detta 
examensarbete för att, genom kundinteraktioner, designa om och utveckla en användarcentrerad 
och relevant tjänst som möter de behov som identifierats för användaren av trygghetslarmet. Den 
har parallellt använts för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig tjänst gentemot 
tjänsteleverantören, i detta fall de aktörer som utgör larmkedjan i Malmö Kommun.  
 
Definitionerna av Service Design är många och till skillnad från allmänt erkända metoder som 
produkt- och interaktionsdesign har servicedesign fortfarande inte ett tydligt och universalt språk 
(Holmlid, 2007). För att försäkra att denna avhandling fortskrider inom metodens referensramar 
baseras arbetet på de fem grundprinciper framtagna av Stickdorn & Schneider (Stickdorn & 
Schneider, 2011). Dessa fem principer listas nedan. 

User-centred  
Den verkliga kärnan i Service Design filosofin är att utvinna värdefulla kundinsikter och att skapa 
en förståelse hur människor interagerar med varandra genom konversation, handling och 
samexisterande. Grundbegreppet user-centered går utöver empiriska och kvantitativa 
beskrivningar av användaren och använder istället Service Design metoder och verktyg som gör 
det möjligt för designern att uppleva tjänsten genom kundens öga (Stickdorn & Schneider, 2011). 

Co-creative  
Principen för co-creative är en vital och fundamental del av filosofin inom Service Design och ett 
sätt för designern att få insikter från olika aktörer som är involverade i att utforma och utveckla 
tjänsten samt aktörer som kommer att påverkas av slutresultatet (Stickdorn & Schneider, 2011). I 
detta examensarbete har de aktörer som utformar och utvecklar tjänsten identifierats vara 
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larmoperatörer, hemtjänst och biståndshandläggare inom Malmö Kommun. Dessa aktörer har alla 
användaren av ett trygghetslarm som primära huvudanvändare. 

Sequencing  
Grundbegreppet sequencing går ut på att analysera och bryta ner tjänsteprocesser i 
beröringspunkter och interaktioner som sker med användaren. Tjänsteprocessen följer normalt tre 
stadier; förstadiet som är då användaren initierar kontakt med tjänsten, den faktiska tjänsteperioden 
då användaren upplever tjänsten samt den efterföljande tjänsteperioden som infaller efter 
användaren använt tjänsten. Alla dessa tre stadier kombinerat skapar ett servicemoment (Stickdorn 
& Schneider, 2011). Dessa beröringspunkter sker oftast i form av mänsklig kontakt, mellan 
människa och maskin eller maskin och maskin. I detta examensarbete har främst de olika 
beröringspunkterna mellan användaren och de olika aktörerna inom trygghetskedjan analyserats 
och brutits ner. 

Evidencing  
Detta grundbegrepp går ut på att addera en konkret detalj, för en annars väldigt abstrakt 
tjänsteupplevelse, i den efterföljande tjänsteperioden. Dessa element kan bestå av personliga brev, 
e-post, souvenirer eller broschyrer. Om detta används på ett effektivt sätt skapas en möjlighet att 
användaren utvecklar en högre lojalitet och tillfredsställelse gentemot tjänsten (Stickdorn & 
Schneider, 2011). 

Holistic  
Avgränsningarna uppsatta för detta projekt utgör riktlinjer som gör det omöjligt att överväga och 
täcka varje enskild aspekt i utvecklingen av en ny tjänst. Det holistiska grundbegreppet inom 
Service Design säger dock att när man utför kundinteraktioner borde fokus ständigt riktas mot den 
kontext den utspelar sig i (Stickdorn & Schneider, 2011). I detta examensarbete arbete ansågs den 
kontext utgöras av trygghetskedjan. 
 
Dessa fem grundprinciper efterföljdes för att skapa en förståelse hur de olika aktörerna inom 
ekosystemet för trygghetslarm i Malmö interagerar med varandra genom konversation, handling 
och samexistens. 

2.1.1 Iterativ Designprocess 
För att försäkra sig om att de fem grundbegreppen inom Service Design efterföljs i detta 
examensarbete var det viktigt att processen utgick från en iterativ designprocess. De fyra stegen 
för den iterativa designprocessen som har använts i detta examensarbete är kundinteraktioner, 
analys av insamlade kundinsikter, idégenerering och slutligen utvecklandet av triggermaterial. 
Detta arbetssätt som efterföljts är utarbetat av designföretaget Transformator Design. De fyra 
stegen; kundinteraktioner, kundinsikter, idégenerering och triggermaterial är illustrerade i Figur 3 
nedan. 
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Figur 3: Illustration av de fyra stegen (kundinteraktioner, insikter, idégenerering och triggermaterial) för den 

iterativa process som använts under examensarbetets gång (Transformator Design, 2018). 
 
Genom att använda sig av denna iterativa arbetsprocess kunde de känslor, erfarenheter, 
problemområden och behov som de olika aktörerna som utgjorde trygghetskedjan upplevde 
tjänsten utforskas djupare för varje iteration. Parallellt med detta kunde de idéer och lösningar som 
genererats under examensarbetets gång testas och på så sätt fanns det utrymme för att korrigera, 
modifiera och uppdatera misstag i varje iteration för att ytterligare förbättra tjänsten. 

2.1.2 Relationship Centered Design 
Då Service Design inte har någon gemensam definition eller ett tydligt språk ses området 
fortfarande som en utvecklande praxis. Även om ovannämnda metoder låg till grund för projektet, 
användes ett relativt nytt perspektiv, kallad Relationship Centered Design. 
 
Detta nya perspektiv har sina rötter inom Human Centered Design (HCD), men i stället för att 
isolera fokus på endast användaren beaktas hela ekosystemet av relationer mellan alla involverade 
aktörer. Perspektivet är uppbyggt för att kartlägga ekosystem av kopplingar mellan olika aktörer 
för att sedan analysera och dissekera de olika kopplingar för att förstå aktörernas behov och 
slutligen bestämma dess potentiella nivå av utbyte av värde mellan varandra (Simone Cicero, 
2018). 
 
Genom att använda dessa ovan nämnda metoder är det möjligt att undersöka de olika aktörernas 
behov och hur dessa behov är relaterade till varandra. På så sätt var det möjligt att undersöka om 
det är lönsamt att designa en tjänst som skapar nya relationer, vårdar eller tar bort befintliga för att 
utveckla en mer kostnadseffektiv och resurseffektiv tjänst utan att äventyra användarnas säkerhet, 
engagemang och oberoende.  
 
Genom att arbeta utefter detta nya perspektiv kan en tjänst utvecklas som förbättrar flera aspekter 
inom tjänstesystemet och resulterar i ett direkt värdeskapande för användaren. 
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2.2 Verksamhetsutveckling för Innovation 
Innovation är ett centralt begrepp för ett företags fortlevnad (Elena Cefis, Orietta Marsili, 2006). 
Det är en bred term och den bygger på flera teorier från olika discipliner och har även studerats 
utifrån ett flertal olika forskningsmetoder. Därav ges, beroende på vem man frågar, olika svar för 
dess definition. Enligt Department of Trade and Industry DTI beskriver Innovation, i sin 
Innovation Report från 2003, som “Successful exploitation of new ideas” och hänvisar då till att 
innovation är ett resultat av en process medans Mary M. Crossan och Marina Apaydin definierar 
innovation som “Innovation is: production or adoption, assimilation, and exploitation of a value-
added novelty in economic and social spheres; renewal and enlargement of products, services, and 
markets; development of new methods of production; and establishment of new management 
systems. Innovation is both a process and An Outcome” i sin artikel A Multi-Dimensional 
Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature och ger då en 
bredare definition som även inkluderar processen som innovation. Att termen blir en central del 
för ett företags utveckling blir naturlig då det sammanfattar de delar som ett företag möter internt 
och externt. För att en idé skall ses som innovativ skall den implementeras med ett framgångsrikt 
resultat. För att detta skall vara verklighet behöver idéen i sig vara nytänkande och den behöver 
även ta hänsyn till interna och externa strategier. Detta kan betyda bättre produkter och tjänster, 
nya, renare och mer effektiva produktionsprocesser samt förbättrade affärsmodeller. För 
användaren betyder detta att värdeerbjudandet består av högre kvalitet, mer lämpat och 
kostnadseffektivt samt ökad levnadsstandard.  
 

 
Figur 4. Illustrerar S-kurvan för teknologi (Rogers 1962, 150). 
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För att beskriva en tekniks epok används S-kurvan där sambandet mellan innovationers 
prestationer i förhållande till tid framhålls. Prestationen är generellt sämre till en början då 
kunskapen kring dess funktioner och värde ofta är outforskat men allt eftersom kunskapen ökar 
för dess möjligheter ökar även prestationen för produkten (Sahal 1981). Detta sker till det att 
innovationen når sin mognadsfas. Vid mognadsfasen stagnerar prestationsförmågan för 
innovationen och skapar på detta sätt S-formen, se Figur 4. För överlevnad bör företag, vid 
närmandet av en mognadsfas, försäkra sig om framtida innovation för att skapa ett nytt 
värdeerbjudande och på detta sätt fortsätta leverera värde för sina användare. Genom detta 
agerande kan en aktör säkerställa en konstant stigande levnadsstandard för sina användare.  
 
 

 
 

Figur 5: Illustrerar Kanomodellen med grad av behovsuppfyllnad på x-axeln och grad av kundtillfredsställelse på y-
axeln (Karlsson & Huong Le 2017, 3).  

 
Vid prestationsökning sker även en förflyttning för förväntan hos användare till värdeerbjudandet, 
attribut eller funktion hos produkt som tidigare gett hög kundtillfredsställelse ses senare som ett 
basattribut, kunden förväntar sig att de skall vara tillgängligt, se Figur 5. Detta betyder att attributen 
inte förhöjer upplevelsen om de är inkluderade, om de däremot saknas skapas ett kraftigt missnöje 
(Kano 1984, se Matzler et al 1996). På detta sätt ökar även förväntningarna på ett värdeerbjudande 
allteftersom tiden går, det sätts i relation till sin samtid.  
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Vad gäller trygghetslarmet har det under en längre tid, som tidigare nämnt, nått sin mognadsfas 
vad gäller teknologin. Övergången från analoga signaler till digitala öppnar upp för nya 
innovationer men för att säkerställa värde för sina användare behöver Malmö Stad även förbereda 
för längre fram i tiden och utveckla en innovationsportfolio med strategiska antaganden. Därav är 
det dels viktigt att tydliggöra vart på S-kurvan man befinner sig men även att klargöra nu för hur 
man tror att framtidens kurvor kommer att te sig. Uppdraget för larmtjänsten är att “Hjälpa till vid 
oförutsedda händelser i hemmet.” men en mer genomgående undersökning behövs för att se vilka 
behov man bemöter idag, vilka som förväntas bli bemötta samt vad för omedvetna behov 
användaren har.   

Innovation Ambition Matrix  
Som tidigare nämnt är innovation är en central del för ett företags överlevnad. Det är dock ett brett 
begrepp som sträcker sig från mindre förändringar på en viss produkt till förändringar som 
förändrar eller bryter en hel marknad. Ett sätt att klassificera innovationer är via Innovation 
Ambition Matrix (Nagij, Tuff 2012), där segmentering sker via graden av novitet för marknaden 
(x-axeln) samt för företagets erbjudande (y-axeln). En uppdelning som genererar olika 
ambitionsnivåer: core, adjacent och transformational, se Figur 6. Matrisen är en förfinad version 
av H. Igor Ansoff’s klassiska diagram som hjälper företag att fördela sina medel beroende på 
marknads- eller produktexpansion.  
 

 
Figur 6. Illustrerar Innovation Ambition matrisen (Nagji & Tuff 2012, 7).  

 
Core innebär mindre inkrementella förändringar för existerande produkter/tjänster riktade till 
samma marknader. Adjacent syftar på att skapa, för företaget, nya värdeerbjudanden och med 
Transformational menas utveckling av genombrott för marknader som ännu inte existerar. På detta 
sätt skapar matrisen en bild över ett företags innovationsportfolio och kan ligga till grund vid 
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fördelning av resurser där en tydlig koppling finns för företag som fördelar sina resurser enligt 70 
% Core, 20 % Adjacent och 10 % Transformational och företag som överträffar sina likar (Nagji, 
Tuff, 2012).  

2.3 Fallskador  
Fallolyckor och skador kopplade till dessa är vanligt förekommande och ett växande problem hos 
äldre. Huvudsakliga anledningar är dels den åldrande befolkningen men även då fler äldre bor kvar 
i hemmet. Sveriges Kommun och Landsting beskriver i sin rapport Fallskador bland äldre (SKL, 
2009) att ungefär en tredjedel av personer över 65, boende i eget boende, varje år råkar ut för en 
fallolycka. Men att de flesta fallolyckor inte registreras då det inte leder till någon märkbar fysisk 
skada. En fallolycka kan däremot ge upphov till rädsla och tappat förtroende för den egna kroppen 
vilket kan påverka den äldres levnadssätt negativt och ge upphov till ökad risk för ytterligare 
fallolyckor. Andra faktorer som ökar risken för att falla är:  
 

● Benskörhet 
● Dålig balans  
● Nedsatt styrka i musklerna 
● Intag av stora mängder läkemedel 
● Nedsatt syn 
● Vissa sjukdomar, såsom Parkinson, demens, stroke, tidigare fraktur och depression 
● Rökning 
● Intag av alkohol på ett sätt som påverkar balans eller omdöme 
● D-vitaminbrist 
● En passiv livsstil med liten eller ingen fysisk aktivitet. 
● Stora risker i fysiska aktiviteter 
● Personer som bor ensam 

 
Vidare beskrivs fallolyckor, i relation till andra dödsorsaker, internationellt som “[...] den femte 
vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar, cancer, stroke och lungsjukdomar bland 
äldre”. Vad gäller statistik står fallolyckor ensamt för 1500 dödsfall per år i Sverige hos personer 
över 65 år. Kvinnor och män faller lika ofta men kvinnor löper högre risk för att skadas som följd 
av ett lågt BMI vilket direkt ger ökad risk för höftfraktur. Risken för en kvinna som fyllt 50 år att 
få en fraktur under återstoden av livet är nästan 50 procent, medan det för män är drygt 20 procent. 

2.3.1 Fysiska och Psykiska konsekvenser vid Fall 

Vid ett eventuellt fall kan fysiska och psykiska konsekvenser inträffa. De fysiska konsekvenserna 
definieras som de fallskador som uppstår vid ett fall (Skog, 2008). Enligt rapporter leder ungefär 
hälften av alla fall till någon form av fallskada, de flesta är av den lindriga sorten men ungefär 10 
% leder till allvarliga skador till exempel frakturer, mjukdelsskador och hjärnskador. I 
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kombination med andra sjukdomar är risken vid dessa fallskador att användaren inte återhämtar 
sig fullt ut och på så sätt ökar risken för ytterligare skador markant (Lundin Olsson, 2012).  
 
De psykiska konsekvenserna som inträffar är ofta att individen utvecklar en rädsla för fall, en så 
kallad fallrädsla (Fletcher, et al. 2010). Denna rädsla utvecklas nödvändigtvis inte endast hos de 
individer som tidigare fallit utan kan även utvecklas hos individer som tidigare inte fallit. Då en 
person utvecklar en rädsla för att falla blir följden ofta att denne undviker dagliga rutiner och 
aktiviteter som tidigare varit del av vardagen. Detta har en stark negativ inverkan på individens 
livskvalitet. Genom att undvika dagliga rutiner och aktiviteter kan detta resultera i avtagande 
oberoende i vardagen samt försämrad fysisk förmåga (Filiatrault, et al. 2013). Enligt Skog (2008) 
finns det tre huvudgrupper som påverkas av fallrädsla; Påverkan på det dagliga livet, Påverkan 
på det sociala livet och Påverkan på närståenden. 
 

● Påverkan på det dagliga livet - Genom en försämrad fysisk ökar risken för åkommor som 
till exempel stelhet i leder och mag- och tarmproblem. Detta resulterar i en mindre villighet 
att lämna hemmet för vardagsbestyr och social gemenskap som i sin tur leder till nedsatt 
aktivitetsförmåga, avtagande självständighet samt ett förlorat oberoende i vardagen. 

● Påverkan på det sociala livet - En fallrädsla kan leda till att individen upplever ensamhet 
och isolering som en följd av rädslan att lämna hemmet. 

● Påverkan på närstående - Den nedsatta fysiska förmågan ökar behovet av assistans i 
vardagen från närstående. 

2.3.2 Fallpreventivt Arbete 
För att bemöta en framtida åldrande befolkning anses en av lösningarna vara att fler äldre bor i 
eget boende under längre tid av sitt liv än idag (Hager, et al. 2013). Dock visar forskning på att, av 
de seniorer som bor i eget boende, faller ca 30 % av de någon gång under året (SBU, 2003). 
Fallskador är en av de främsta bidragande faktorerna till att seniorer placeras i särskilt boende. För 
att minimera risken för fallskador i det egna hemmet krävs det att flertalet aktörer inom hälso- och 
sjukvården samarbetar. Enligt Skog (2008) visar forskning på att preventiva interdisciplinära och 
multifaktoriella fallprogram, som utgår från faktorer som användarens boende, vardagsmiljö och 
hälso- och sjukvårdspersonal, kan markant minska fallskador. På så sätt kan den äldre bo hemma 
längre samt utgöra mindre belastning på hälso- och sjukvården. 
 
Några specifika element som tas upp i detta fallprogram och ansågs relevanta för detta 
examensarbete var: 
 

● Kontinuerlig Utbildning - Genom att utbilda aktörer inom hälso- och sjukvården om 
eventuella konsekvenser av fallskador och fallrädsla ökar på så sätt kunskapen om fall, 
fallrisker, riskpatienter och hur preventivt arbetet bör utformas.  
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● Dokumentation - Utbildning, med involverade aktörer, hur arbete med dokumentation och 
avvikelserapportering bör utföras är även viktiga för att arbeta fallpreventivt. 

● Riskbedömning - Kontinuerliga riskbedömningar bör utföras då involverade aktörer 
uppmärksammar att patientens tillstånd försämras samt vid de tillfällen patienten upplevs 
vara i förvirrings- eller orostillstånd.  

● Läkemedel - Patienter som har blivit ordinerade smärtstillande-, lugnande- eller 
blodtryckssänkande läkemedel ska riskbedömas kontinuerligt.  

● Rörlighet - Informera patienten och dess närstående om hur patienten kan agera själv för 
att minimera risken för fall och hur fallolyckor kan påverka deras vardag negativt.  

2.4 Ett hälsosamt åldrande 
Ett hälsosamt åldrande utgår ifrån att, i så stor utsträckning som möjligt, stärka det friska och skjuta 
upp funktionsnedsättningar för individen i ett naturligt åldrande. Genom att skapa ett hälsosamt 
åldrande önskar man uppnå en ökad livskvaliteten för individen och minskade kostnaderna för 
samhället (Folkhälsomyndigheten, 2018). På detta sätt önskar man även möjliggöra för individen 
att bidra till samhället, oavsett om det så är för familj, lokala föreningar eller att bidra till samhället 
i ett bredare perspektiv (World Health Organization, 2015).  
 
Forskning visar på främst fyra områden som viktiga för att främja ett hälsosamt åldrande, social 
gemenskap och stöd, meningsfullhet och delaktighet, fysisk aktivitet samt bra matvanor. Social 
gemenskap och stöd skapas genom aktivering i olika grupper och skapar på ett individuellt plan 
en ökad känsla av samhörighet och välbefinnande. Detta i kombination med det stöd ett socialt 
nätverk kan ge genom att agera buffert vid olika svårigheter i livet ökar chansen till ett hälsosamt 
åldrande (World Health Organization, 2015).  

2.5.1 Ofrivillig ensamhet  
Ensamhet finns dels i egenskap som självvald men det som kommer diskuteras här är framförallt 
ofrivillig ensamhet, när en individ mot sin vilja är ensam. En påtvingad ensamhet kan även delas 
upp efter subjektiv eller objektiv ensamhet, subjektiv är den upplevda, hos individen, känslan av 
ensamhet medan den objektiva baseras främst på data exempelvis antalet relationer. Antalet 
relationer minskar ofta risken för upplevd ensamhet men detta måste inte vara fallet och för 
projektets del, med perspektivet av kvalitativ Service Design, föll det sig självklart att utgå ifrån 
den subjektiva ensamheten. En ytterligare uppdelning av den upplevda ensamheten är utifrån tre 
olika kategorier, Existentiell ensamhet, Social ensamhet och Emotionell ensamhet (Fors & Brülde, 
2011). 
 

● Existentiell: En känsla av ensamhet där distansering skapas av att de innersta tankar och 
känslor som en individ känner inte går att dela, att ingen på riktigt lyssnar eller till fullo 
förstår.   
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● Social: Utgår främst från avsaknad av band till vänner och bekanta som man upplever 
samhörighet med även om man skulle önska att ingå i sådana sammanhang.  

● Emotionell: Känslan av ensamhet som uppstår då upplevelsen är att man inte har någon att, 
på djupet, känslomässigt anförtro sig till eller med. 

 
Peter Strang, professor vid Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, beskriver 
i sin bok Att höra till ett evolutionärt perspektiv på ensamhetens påverkan. Utgångspunkten är att 
tryggheten för det sammanhang en grupp, eller flock, för med sig har gett oss evolutionära 
överlevnadsfördelar under såpass lång tid att vi utvecklat starka mekanismer för att undvika 
ensamhet. Dessa mekanismer har främst två utgångspunkter, hormonell belöning, exempelvis 
oxytocin, vid hudkontakt för att öka viljan att ingå i en flocks beskydd samt den ångest som skapas 
vid ofrivillig ensamhet vars syfte är att driva oss tillbaka till flocken. Dessa resonemang ges stöd 
från den hjärnaktivitet som observerats under social exkludering där ren fysisk smärta och social 
exkludering aktiverat samma delar av hjärnan (Peter Strang, sid 29 - 38).  
 
Enligt Strang blir följden av långvarig ofrivillig ensamhet en kronisk lågintensiv stress som ger 
upphov till fysiska påfrestningar på kroppen. Det ökade påslaget av stresshormoner kan ge upphov 
till högt blodtryck och inflammation som på sikt ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke 
och demens. Sociala relationers påverkan på hälsan har även studeras i en metaanalys, Social 
Relationships and Mortality Risk, publicerad i PLOS Medicine där man jämfört sociala relationers 
med andra mer välkända hälsofaktorer, såsom fysisk inaktivitet och rökning, för att studera dess 
påverkan för ökad risk att dö i förtid. Resultatet antyder att sociala relationers påverkan var 
jämförbart med rökning och alkoholkonsumtion, dess påverkan sågs även vara större än fysisk 
inaktivitet och fetma.  
 
Vidare har Strang i sitt arbete med palliativa, icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång, 
patienter bevittnat hur ensamhet och smärta tycks följa varann. Ensamma patienter tenderade att 
självskatta sina smärtor mångt mycket högre om de var ensamma. Vid hudkontakt, exempelvis en 
lugnande hand på en arm, gjorde att smärtan i vissa fall nästan helt kunde övergå. 
 
Vad gäller Sverige och äldre visar Socialtjänstens undersökningar att över hälften av de äldre som 
har hemtjänst eller bor på särskilt boende besväras av ensamhet, (SPF Seniorerna, 2016). För att 
möta detta finns olika initiativ som behandlar ofrivillig ensamhet hos äldre, två som under 
projektets var extra framträdande var välgörenhetsorganisationen Mind och träffpunkter för äldre 
i främst Stockholms stad vilka båda beskrivs nedan.  

Mind  

Mind är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Organisationens 
verksamhetsidé är “att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida 
kunskap och bilda opinion.” detta görs främst genom initiativ som: 
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● Kunskapsspridning om psykisk ohälsa och självmord. 
● Stöd för människor som har tankar på självmord genom en samtalslinje vid namn 

Självmordslinjen. 
● Stöd för äldre som mår psykiskt dåligt genom en samtalslinje vid namn Äldrelinjen. 
● Stöd för föräldrar som är oroliga för sina barn genom en samtalslinje vid namn 

Föräldrarlinjen. 
● Driv av Mind Forum, ett diskussionsforum på nätet för personer som mår dåligt kan hitta 

stöd hos varann. 
 
För projektet del var initiativet av Äldrelinjen av störst intresse. Detta är alltså en telefonlinje vilken 
bemannas av utbildade volontärer och erbjuder medmänskliga samtal för äldre, över 65, som mår 
psykiskt dåligt eller behöver någon att prata med. Genom att använda sig av äldre personal med 
erfarenhet inom psykiatrin söker Mind möta en Existentiell och Emotionell ensamhet.  

Träffpunkter 

Runt om i Sverige anordnas träffpunkter, ofta av lokal kommun, för äldre. Vid dessa träffpunkter 
anordnas aktiviteter av ansvarig personal i samråd med de äldre. Detta kan vara allt från middagar 
med quiz till boule eller datakunskap. Det kräver inget biståndsbeslut för att besöka en träffpunkt 
och för det flesta aktiviteter krävs ingen föranmälan. Träffpunkter skapar på detta sätt en öppen 
miljö och ett socialt sammanhang för de äldre. 

Bryta ofrivillig ensamhet 

Ett sätt att ta sig ur en ofrivillig ensamhet är utifrån John T. Cacioppo’s modell EASE (Cacioppo 
2008) vilken utgår ifrån fyra steg.  
 
E: Extend yourself. Första steget är att söka enklare kontakt, att rikta sig utåt genom att exempelvis 
hälsa, småprata eller söka ögonkontakt med andra människor och på detta sätt initiera den enklaste 
typen av kontakt. Ett av ensamhetens problem är just att den ensamme ofta känner att den är ensam 
just för att den har dåliga egenskaper, genom att söka mindre kontakt kan dessa tankar enklare 
dementeras.  
 
A: Action plan. Ett andra steg är att fundera över sammanhang där man kan komma i kontakt med 
likasinnade människor, exempelvis en kör eller förening. På detta sätt skapas även en känsla av 
kontroll hos den ensamme personen som har möjlighet att se att den kan påverka sin situation. 
 
S: Selection. Som tidigare nämnt betyder inte fler relationer att man känner sig mindre ensam. 
Däremot kan en följd av att ha för många relationer bli att det inte finns energi eller tid till alla 
därav finns det en vinst i att välja ett fåtal relationer att fokusera extra på. 
 



18 
 

E: Expect the best. En vanlig konsekvens av upplevd ensamhet är att negativ inställning gentemot 
andra människor vilket lätt leder till en nedåtgående spiral. Att försöka bryta detta tankemönster 
gör det enklare att söka sociala sammanhang.  

2.5 Malmö Larmcentral 
Malmö Larmcentral är en resultatenhet för digitalisering och välfärdsteknik med stabsfunktion för 
Malmö Stads strategiska utvecklingsavdelning. Verksamheten består av två sektioner, 
Teknik/Kundtjänst och Larmhantering. Sektionen för larmhantering består av flertalet olika 
uppdrag som varierar från övervakning av Citytunneln i Malmö till bevakning av skolor och andra 
byggnader i Malmö området samt det uppdrag detta projekt fokuserar på, trygghetslarmen för 
äldre. Larmcentralen är idag uppkopplade mot ca 7200 st trygghetslarm och varje dag inkommer 
ca 1700-2300 larm (Åke Härstedt, 2018). Larmcentralen tar emot larm dygnet runt alla dagar året 
om. De inkommande larm fördelas inom arbetslaget som består av 5-8 larmoperatörer, därav en 
trafikledare som övervakar och ansvarar för operationen under skiftet. Det mjukvaruprogram som 
operatörerna idag arbetar för informationshantering vid mottagande av larmsamtal är utvecklat av 
företaget Bosch. Vid tiden för examensarbetet pågick dock ett skifte och uppdatering av mjukvaran 
till ett program Interviewer (Innovative, 2018) som utvecklats av det danska bolaget Innovative. 
De trygghetslarm som idag är uppkopplade mot larmcentralen går genom Telenors GSM-nät. 
 
Sammanlagt omfattar larmcentralen ca 70 medarbetare, ca 30 av dessa arbetar med befattning 
larmoperatör inom sektionen för larmhantering och ca 14 i sektionen Teknik och Kundtjänst. 
Utöver detta tillkommer ca 20 vikarier. För att uppnå sin vision att “Medverka till ett tryggare 
Malmö” är larmcentralen certifierade enligt ISO 9001 vilket innebär att verksamheten skall 
baseras på 7 principer:  
 

● Kundfokus  
● Ledarskap 
● Medarbetarnas engagemang    
● Processinriktning 
● Förbättring 
● Faktabaserade beslut 
● Relationshantering 
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3. Metod  
Detta kapitel beskriver den metodiska process som använts under projektets gång. Som en första 
del inleds kapitlet med en översikt av den metodiska processen. Som en andra del har de olika 
metoderna som använts under projektets gång beskrivits och samlats i en verktygslåda. I sista 
delen av kapitlet beskrivs arbetsprocessen i detalj. 

3.1 Metodöversikt 
Grundstommen för metodiken i denna avhandling är baserad på den kvalitativa forskningsmetoden 
Service Design. Metoden går ut på att, genom en iterativ arbetsprocess, skapa en kund- och 
behovscentrerad samt konkurrenskraftig tjänst. I Figur 7 nedan illustreras hur de olika iterationerna 
resulterar i ett slutkoncept.  
 

 
Figur 7: Illustration hur det arbetet som utförts under examensarbetet har följt en iterativ process för att generera en 

kostnads- och konkurrenskraftig tjänst. 
 
Då trygghetskedjan består av flertalet involverade aktörer har ett nytt perspektiv inom metodiken 
Service Design använts som kallas Relations Centered Design. Som nämnts i avsnittet 2.4 
användes detta nya perspektiv genom att, istället för att isolera fokus på endast användaren, beakta 
hela ekosystemet av relationer mellan alla involverade aktörer.  
 
Förstudien inleddes med litteraturstudier baserade på internetbaserade sökningar samt litteratur 
som nyttjats under studietiden på Kungliga Tekniska Högskolan. Under förstudien genomfördes 
även användarinteraktioner med relevanta aktörer inom ekosystemet för trygghetslarm. I enlighet 
med processen för Service Design utfördes därefter flera iterationer. Varje iteration gick ut på att 
utföra kundinteraktioner, analysera kundinsikter, idégenerering och slutligen att skapa koncept i 
form av triggermaterial. Med hjälp av insikter och triggermaterial från föregående iteration kunde 
designerna utforma och vidareutveckla idéer och koncept. Istället för att utveckla triggermaterial i 
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den fjärde och sista iterationen avslutades denna istället med en konceptgenerering där de 
slutgiltiga koncepten färdigställdes.   

3.2 Verktygslåda 
I detta underkapitel listas och skildras de verklig som använts under projektets gång samt en 
beskrivning om varför, och när, de har använts. De verktyg som använts under projektets gång är: 
Business Model Canvas, Customer Journey Maps, Idégenereringsmetoder, Intervjumetoder, 
Relation Matrix, Segmentering, Service Blueprint, Storyboard, Three Horizons och 
Triggermaterial. Verktygen är listade i alfabetisk ordning och inte kronologisk ordning då flertalet 
av metoderna använts kontinuerligt under projektets gång och återanvänts i flera iterationer. 
Upplägget för hur verktygen användes under examensarbetet utarbetades tillsammans med 
anställda på designföretaget Transformator Design.  

3.2.1 Business model canvas 

Business Model Canvas (BMC) är ett verktyg för att definiera och förtydliga en organisations 
affärsmodell med hjälp av nio olika block, key partners, key activities, key resources, cost 
structure, value proposition, customer relationships, channels, customer segments och revenue 
streams, (Engwall et al. 2017, 353-355). Genom att analysera utformningen av dessa block öppnar 
verktyget upp för ett gemensamt språk för intressenter inom företaget och används som underlag 
för att testa och designa olika strategier och idéer. På detta sätt skapar Business Model Canvas en 
koppling mellan ett företags kärnverksamhet och företagets strategier och strategiska diskussioner 
kring olika möjligheter. 
 



21 
 

 
Figur 8: Illustrerar Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur 2011, s. 44) och visar på Back- och Frontstage 

delarna där det gula området är Backstage och det gröna är Frontstage. 
 
Kartläggningen sker på två plan: Front- och Backstage, se Figur 8. Frontstage omfattar de element, 
av värdeskapandet, som kunden tar del av medans Backstage utgörs av de element som vid första 
anblick inte är substantiell för kunden men är de element som skapar värdet för kunden och som 
även driver kostnaderna för verksamheten.  

3.2.2 Customer Journey Maps 
En Customer Journey Map (CJM) är en strukturerad visuell representation av en användares 
upplevelse av en tjänst (Stickdorn & Schneider, 2018). Syftet med metoden är att det möjliggör 
för designern att identifiera och kartlägga tjänstens nyckelkomponenter, de olika kontaktpunkterna 
där användaren interagerar med tjänsten, tjänstens problemområden samt skapa en bättre förståelse 
för vilka känslor som uppstår hos användaren då den använder tjänsten (Design Council UK, 
2003). Att identifiera tjänstens olika kontaktpunkter med användaren, eller någon annan aktör i 
servicekedjan, är en avgörande del av arbetet (Stickdorn & Schneider, 2014). Kontaktpunkterna 
kan vara i form av ett personlig möten eller virtuella kontakter med användaren. Dessa 
kontaktpunkter definieras genom att använda sig av de kundinsikter som har samlats in genom de 
utförda kundinteraktioner. Ett sätt att skapa en pålitligare och mer kundcentrerad CJM är att 
konstruera kartan tillsammans med användaren själv.  
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3.2.3 Idégenerering  

Metoder som används inom idégenerering är framtagna för att driva på konversationen mellan de 
olika aktörerna i projektet, och på så sätt generera idéer som leder till konkreta koncept. De 
metoder som använts i denna avhandling är Affinity Diagramming, Idétömning, Brainstorming och 
Painstorming. 

Affinity Diagramming 

Denna metod används främst för att identifiera och analysera insikter som samlats in under de 
kundinteraktioner som utfördes under examensarbetet. Metoden används då stora mängder 
data/insikter från enskilda individer behöver struktureras. Genom att följa metodens 
tillvägagångssätt kan insikterna grupperas och på så sätt kan visa mönster urskiljas. De insikter 
som samlats in antecknas på självhäftande papperslappar. För varje lapp som sedan placeras kan 
sedan fler liknande insikter grupperas i anslutning till denna och på så sätt kan tydliga till exempel 
problemområden identifieras (Information & Design, 1999).  

Idétömning 

Idétömning går ut på att designerna kontinuerligt, under de utförda kundinteraktioner, antecknat 
idéer på lösningar som uppenbarats. Dessa idéer kan antingen ha baserats på element den 
intervjuade aktörerna uttryckt eller en underliggande mening som designern har noterat i 
konversationen. Med hjälp av denna metod riskerar inte idéer att påverkas av den resulterande 
samlade researchen samt att idéer inte försvinner under tidens gång. En viktig aspekt i denna metod 
är att den ständigt frigör utrymme för kontinuerligt nya insikter och idéer (Andersson & Carlsson, 
2011). 

Brainstorming 

Brainstorming är en metod där olika relevanta aktörer arbetar i grupp för att generera koncept 
genom att kommunicera och dela muntliga och illustrerade idéer (Ullman, 2009).  

3.2.4 Intervjumetoder 
I detta examensarbete har de intervjumetoder som använts främst utgått från djupintervjuer och 
kontextuella intervjuer. Djupintervjuer är en kvalitativ forskningsmetodik som utförs enskilt med 
relevanta aktörer, eller experter, för att skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne eller 
område (McCracken, 1988). Intervjuerna hjälper designern att fördjupa sig i specifika produkter, 
tjänster, upplevelser och processer. Metodiken skapar även en bättre förståelse om människors 
problem, behov, idéer eller attityd (Stickdorn & Schneider, 2018). Intervjuerna kan utföras i 
strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade förhållanden. I detta projekt har endast semi-
strukturerade intervjuer utförts som innebär att frågorna och utsatta riktlinjer är förutbestämda där 
följdfrågor valdes beroende på hur intervjuobjektet svarar. De förutbestämda frågorna ställs till 
samtliga intervjuobjekt som ingår i samma intervjugrupp.  
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Kontextuella intervjuer är likartad djupintervjuer i sin utformning men det som skiljer metod åt är 
att intervjuerna sker med relevanta aktörer i ett situationskontext som är relevant för 
forskningsfrågan. Vid de kundinteraktioner som utfördes under detta examensarbete har en 
sammanslagning av dessa två intervjumetoder använts. Detta för att alla intervjuade aktörer skulle 
få ett likvärdigt bemötande. Vidare i texten kommer dessa benämnas kontextuella djupintervjuer.  
 
De intervjuer som utfördes under examensarbetets gång pågick mellan 30 minuter upp till två 
timmar. Vid varje kundinteraktion var bägge gruppmedlemmarna delaktiga där ena observerade 
och förde anteckningar medans den andre utförde själva intervjun. Genom att följa denna 
arbetsprocess kunde ena designern fokusera på att utföra själva intervjun och den andre kunden 
fokusera på att anteckna och notera följdfrågor fortlöpande under intervjuns gång. 

Deltagerobservationer 

Deltagarobservationer är en kvalitativ forskningsmetod där designer skapar sig en djupare 
förståelse för en specifik aktör genom att fördjupa sig i forskning deltagarens liv/vardag. Det är en 
fin linje mellan deltagarobservationer och kontextuella intervjuer, och ofta går dessa hand i hand 
(Stickdorn & Schneider, 2018). Då designerna är fysiskt närvarande i miljön är det viktigt att ta 
hänsyn till observatörseffekten som är det inflytande designern har på deltagarens beteende genom 
deras närvaro (Stickdorn & Schneider, 2018). Den erhållna informationen från 
deltagarobservationer användes under examensarbetets gång för att jämföra med deltagarnas 
subjektiva upplevelse om vad de trodde och utförde. 

3.2.5 Relation Matrix 
Detta verktyg utgår från det nya relationsbaserade perspektivet inom tjänstedesign som nämns i 
avsnitt 2.2 Relationship Centered Design. Då detta verktyg är ett verktyg i ett relativt nytt och 
obeprövat perspektiv har modifikationer gjorts för att passa bättre in på det arbete som utförts i 
detta examensarbete. I detta examensarbete har matrisen används för att: 
 

1. kartlägga de olika aktörer som utgör ekosystemet för trygghetskedjan i Malmö Stad  
2. identifiera de olika aktörernas behov och problemområden de upplever i relation till 

varandra 
3. utforska deras kapacitet för ett eventuellt utbyte  

 
Genom att använda sig av detta verktyg har lösningar kunnat genereras som svarar till de 
identifierade problemområden och behov som uppstår i dessa relationer.   

3.2.6 Segmentering 

Identifiering av Behovsgrupper 

Under projektets gång identifierades och definierades olika behovsgrupper genom 
kundinteraktionerna.  Dessa skapades inledningsvis utifrån de kluster av insikter som skapats från 
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intervjuerna där tydliga mönster utifrån behov, problem och beteende kunde urskiljas. Dessa 
behovsgrupper namngavs och gavs olika illustrationer för förtydligande i form av 
kundsegmenteringar. 

3.2.7 Service Blueprint 
Denna metod används för att visuellt kartlägga och specificera alla olika element av en tjänst, allt 
från hur företag kommunicerar med sina kunder genom tjänsten till underliggande 
supportprocesser och andra processfunktioner som innefattar kundupplevelsen (Haugen, 2009). 
Dokumentet över tjänsten gör det enklare för designern att identifiera processerna som utgör 
tjänstens kritiska element som användarupplevelsen definieras kring (Stickdorn & Schneider, 
2014). Kartan innefattar oftast perspektiv från flera aktörer inom servicekedjan som användaren, 
leverantören av tjänsten samt andra involverade aktörer. Genom att involvera perspektiv från flera 
olika aktörer kan relationerna dessemellan analyseras.  

3.2.8 Storyboard 
Denna metod går ut på att visualisera och beskriva ett servicekoncept genom att skapa en sekvens 
av bilder, med tillhörande text, efter en förutbestämd tidslinje. En storyboard ligger oftast till grund 
för en Service Blueprint och genom enkla illustrationer eller detaljerade visualiseringar kan 
metoden hjälpa till att stimulera diskussionen i en kundinteraktion, användas för att prototypa ett 
koncept eller hjälpa till att designa hur tjänsten ska interagera med kunden (Stickdorn & Schneider, 
2018). En illustrerad storyboard kan även användas som en form av triggermaterial under 
kundinteraktioner. 

3.2.9 Three Horizons  
Visualisation av en innovationsportfolio kan dels göras genom att använda sig av Innovation 
Ambition Matrix men ett annat sätt att tydliggöra detta är genom McKinsey’s Three Horizons of 
Growth som kategoriserar innovationer efter mål efter tre olika horisonter, se Figur 9. 
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Figur 9: Illustrerar Three Horizons of Growth som kategoriserar innovationer efter mål efter tre de olika 

horisonterna; Horizon 1, 2 och 3. 
 
Denna kategorisering skapar ett framtida perspektiv för företags verksamhetsutveckling utan att 
ett förbise bort dess kärnverksamhet. Kategoriseringen visualiseras med de tre: Horizon 1, 2 och 
3. Horizon 1 - Aktiviteter som effektiviserar, förbättrar och berör nuvarande verksamhet och 
värdeerbjudande ofta sammankopplat med en låg risk då detta är ett välkänt och väl beprövat 
område. Horizon 2 - Syftar på att utveckla för framväxande marknader som inom en snar framtid 
kommer generera ett ökat värde och vinst. Affärsmodeller som agerar mot detta område kräver en 
grundläggande investering och har därav en större risk. Horizon 3 - Pekar på de idéer och 
investeringar som på längre sikt skapar en lönsam tillväxt till exempel investera i nya 
forskningsprojekt eller att anförskaffa aktier i startups.  

3.2.10 Triggermaterial  
Triggermaterial är visualiserade idéer och koncept som tagits fram genom idégenerering baserade 
på insamlade kundinsikter från föregående iteration. Syftet med materialet är att vid följande 
iterations kundinteraktioner trigga igång ett samtal med intervjuobjektet och på så sätt testa och 
validera genererade idéer och koncept. Materialen varierar i utförande i allt från sketcher till 
digitala mock-ups. Dock kan en för hög nivå av upplösning på materialet påverka 
kundinteraktionen negativt. Därför är det fördelaktigt att skapa enkla och snabba material och på 
det sättet låta intervjuobjektet använda ens egen fantasi under interaktionen (Transformator 
Design, 2014). 
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3.2.11 Value Proposition Canvas  

Value Proposition Canvas (VPC) är ett verktyg för att testa, designa och visualisera ett företags 
värdeerbjudandet för en bestämd/viss målgrupp. Den kan ses som en inzoomning i Business Model 
Canvas för de två delelement Customer Segments, för vem skall värdet skapas, och Value 
Proposition, vilket värde skapas. Business Model Canvas bygger på att dessa element matchar 
varann och för att para ihop vad kunden behöver och vad företaget erbjuder används Value 
Proposition Canvas (Osterwalder, et al. 2014). 
 
Value Proposition Canvas består av två huvuddelar Customer Profile och Value Map, se Figur 10. 
Den förstnämnda bygger på förståelse om kunden och dennes behov och den sistnämnda kring hur 
tjänsten ska utformas för att möta dessa behov.  
 

 
Figur 10. Illustrerar Value Proposition Canvas (Osterwalder et al. 2014, 61) med markerat område för customer 

profile som skall förstås i grönt samt value map som skall designas i gult.  

Customer profile 

Customer profile består av tre delar, Customer jobs, Pains och Gains. 
 
Customer jobs: här samlas alla kundbehov, problemen som de försöker lösa och de uppgifter de 
försöker utföra eller slutföra. 
 
Pains: alla de negativa känslor och oönskade kostnader, situationer och risker som kunden kan 
uppleva före jobbet, under jobbet eller efter att jobbet är klart. 
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Gains: här definieras kunders fördelar och önskemål dessa kan exempelvis vara funktionella, 
emotionella eller ekonomiskt. 

Value map 

Value Map består även den av tre delar, Product and Services, Pain relievers och Gain creators, 
vilka skall designas och utvecklas för att matcha mot Customer Profile. 
 
Product and Services: här listas alla produkter och tjänster som värdeerbjudandet bygger på. 
 
Pain Relievers: beskriver hur denna komposition av funktioner för värdeerbjudandet minskar 
bördan för användaren.  
 
Gain Creators: beskriver hur värdeerbjudandet skapar ett mervärde till den tänkta kunden. 
 
Ett värdeerbjudande kan sällan lösa alla besvär eller behov för kunden och det gäller att vid 
utformningen av tjänsten att bestämma sig för vad som skall mötas och vad som inte skall bemötas. 
Genom denna kartläggning skapar Value Proposition en visualisation och tydliggörande för hur 
relationen till ett visst kundsegment ser ut. 
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3.3 Arbetsprocess  
I detta underkapitel tydliggörs arbetsprocessen och hur de ovannämnda metoder använts under 
projektets gång. För att förtydliga och skilja på de individuella aktörers insikter och de slutsatser 
och analyser som projektmedlemmarna i detta examensarbete gjorde har detta underkapitel 
formulerats subjektivt. Arbetsprocessen har, under handledningsmöten, utarbetats med projektets 
akademiska handledare. 
 
Alla intervjuer som genomfördes under examensarbetets gång utfördes en och en med 
intervjuobjektet där vi båda gruppmedlemmar ständigt var närvarande. Samtliga intervjuer pågick 
mellan 30 minuter upp till två timmar och intervjuerna spelades in samt att anteckningar fördes. 
Alla kundinteraktioner som utfördes var semi-strukturerade kontextuella djupintervjuer, se Bilaga 
1 - 4. 
 
Övergripande för projektet genomfördes 40 intervjuer med relevanta aktörer, se Tabell 1 för hur 
dessa intervjuer fördelades över iterationerna. Dessa intervjuer tolkades utifrån sammanhang och 
individ varvid slutsatser drogs av oss som medverkade i projektet.  
 

Tabell 1: Fördelning av intervjuer för de olika faserna i projektet  

 

3.3.1 Förstudie 
Som ett första steg i examensarbetet utfördes en förstudie. Denna förstudie inleddes med en 
internetbaserade litteraturstudier där sökord som användes främst bestod av trygghetslarm, 
trygghet, äldreomsorg, ensamhet hos äldre, psykisk ohälsa bland äldre, service design, innovation 
och relationsbaserad design. Fokus under denna litteraturstudie lades även på att studera tidigare 
rapporter som skrivits inom områden relaterade till de uppsatta forskningsfrågorna. Under 
litteraturstudien samlade vi även in material som låg till grund för avsnitten 1. Introduktion och 2. 
Teoretisk referensram. Litteraturstudien fortsatte under projektets gång och vissa av ovan nämnda 
sökord tillkom efter att kundinsikter skapades. Under förstudien utfördes även ett studiebesök till 
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MVTe-mässan för att undersöka marknaden och den senaste teknologiska utvecklingen. Mässan 
är en mötesplats för Sveriges olika kommuner och landsting att träffa företag inom 
välfärdsteknologi och e-hälsa. Studiebesöket utgjorde den “state of the art”-studie som utfördes i 
projektet och ansågs fördelaktig för att vi skulle skapa sig en uppfattning vad som fanns på 
marknaden idag och hur framtidsutsikten för teknik inom denna sektor såg ut, se Bilaga 5. 
 
Som en del av förstudien utfördes även intervjuer med seniorer samt organisatorisk personal vid 
olika dagträffar lokaliserade i Stockholmsområdet. En intervju utfördes även med en anställd från 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Genom denna intervju breddade vi vårt perspektiv på 
hur äldreomsorgen i Sverige är organiserad idag. 
 
Utifrån de insikter som insamlats under denna förstudie skapade vi oss en bättre förståelse för hur 
trygghetskedjan var uppbyggd, vilka verksamma aktörer som var involverade och hur marknaden 
för trygghetslarm såg ut vid tidpunkten för examensarbetet. Genom Affinity Diagramming 
identifierade vi initiala problemområden och behov vilka stod som grund för den första iterationen, 
se Bilaga 5. 

3.3.2 Första iterationen 
Huvudfokus under den första iterationen var att skapa en förståelse för de relationer som uppstår 
mellan olika aktörerna och identifiera de problem som uppstår i dessa relationer. Intervjufrågor 
som användes under första iterationen baserades på kundinsikter från förstudien.  

Användarinteraktioner 

Under det första besöket hos MLC intervjuades både larmoperatörer, trafikledare och 
organisatorisk personal. Ett antal av intervjuobjekten var även involverade i utbildningen av ny, 
och befintlig, personal. Denna spridda kompetens gjorde att vi kunde skapa oss ett så brett 
perspektiv som möjligt av det arbete som utförs på larmcentralen, den arbetskultur som rådde och 
en djupare förståelse för larmcentralens relationer till de olika aktörerna. För att vi skulle skapa 
oss en bild av hur ett larmsamtal ser ut kartlades även en CJM tillsammans med en av trafikledarna 
på MLC, se Bilaga 6 för återskapad kartläggning på kontor på KTH. Vid ett studiebesöket på 
Stadsdelsförvaltningen i Hägersten genomfördes även intervjuer med biståndshandläggare för att 
skapa en förståelse för biståndshandläggarens roll i trygghetskedjan samt för att ta del av dennes 
perspektiv på problemområden.  

Kundinsikter 
Väl tillbaka i Stockholm återskapades den kartläggning som sammanställts med den anställda på 
MLC. De genomförda intervjuerna analyserades och ett Affinity Diagram skapades med 
kartläggningen som grund. Detta gjorde att vi tydligare kunde utröna de problem larmoperatörerna 
upplever under larmsamtalet. Ur dessa problemområden identifierades, i kombination med insikter 
från litteraturstudien, två behovsgrupper av användare.  
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Idégenerering 

Under kundinteraktionerna utförde vi vid flera tillfällen metoden Idétömning, som beskrivs i 
avsnitt 3.2.3 Idégenerering, se Bilaga 6 för ett urval av dessa.  
 
Då vi i detta examensarbete även fokuserade på att identifiera behov som uppstår i de relationer 
som uppstår mellan de olika aktörerna i trygghetskedjan genererades idéer med hjälp av verktyget 
Relation Matrix. Utifrån denna matris kunde vi sätta problemområdena, i kombination med de 
identifierade behoven, i kontext till hur de förhåller sig till de olika relationerna som uppstår mellan 
de olika aktörerna. Utifrån denna matris kunde vi sedan generera lösningar som mötte de 
problemområden och behov som identifierats. Se Bilaga 7 för fullständig matris.  

Triggermaterial 
De idéer som ansågs vara relevanta och ha potential konkretiserade i form av triggermaterial, som 
beskrivs utförligare i avsnitt 3.2.10 Triggermaterial. Materialet togs fram genom att skapa 
vektorbanor i datorprogrammet Illustrator (Adobe, 2018), vilka användes som mall för utskrift i 
en laserskrivare. Triggermaterialet skars sedan ut ur vita och svarta cellpannåskivor, se Bilaga 8 
för triggermaterial.  

3.3.3 Andra iterationen 
Andra iterationen fokuserades på att fördjupa sig i de problemområden och behov som uppstod 
mellan användaren och de olika aktörerna genom att testa insikter och de tidigt utvecklade 
koncepten. Genom detta kunde projektet smalnas av och konkretiseras ytterligare. 

Användarinteraktioner 
I iteration två genomfördes ytterligare intervjuer med larmoperatörer från MLC för att vi skulle 
kunna fördjupa oss i de problemområden som identifierats. De triggermaterial som tagits fram 
användes för att trigga igång en djupare diskussion med intervjuobjektet. För att skapa oss en 
förståelse för larmoperatörens förutsättningar samt en bättre bild av dennes perspektiv av tjänsten 
genomfördes även deltagarobservationer genom medlyssning i larmsamtalen. 

Kundinsikter 
Ett Affinity diagram skapades i förhållande till de två delkoncept som genererats under den första 
iteration. Detta resulterade i att vi kunde bekräfta och dementera de teorier som vi utvecklat och 
på så sätt omdefiniera koncepten i form av nya riktningar och nya element. 

Idégenerering 
De kundinsikter som samlats in under den andra iterationen använde vi sedan för att med hjälp av 
verktyget Value Proposition Canvas testa, designa och visualisera hur trygghetskedjans 
värdeerbjudande för de två behovsgrupperna kunde utformas, se Bilaga 9 för fullständig 
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visualisering. Vid detta skede i projektet hade vi samlat in tillräckligt med insikter för att generera 
en Service Blueprint. Utifrån detta dokument kunde vi involvera perspektiv från alla involverade 
aktörer och på så sätt analysera hur relationerna är uppbyggda och på vilket sätt de olika aktörerna 
interagerar för att skapa oss ett helhetsperspektiv av trygghetskedjan, se Bilaga 10. 

Triggermaterial 
De omdefinierade koncepten konkretiserades i form av nya triggermaterial. Koncepten 
illustrerades som storyboards vilka visade på specifika identifierade händelseförlopp som var 
relaterade till de två behovsgrupperna. Det framtagna materialet illustrerades i det digitala app-
baserade programmet ProCreate (Savage, 2018), se Bilaga 11.  

3.3.4 Tredje iterationen 
Under den tredje iterationen lades fokus på att förankra de två delkoncepten med/hos användaren. 
Fokus låg även att, genom de kundinsikter som vi skapat, summera och paketera de två 
delkoncepten. 

Användarinteraktioner 
Under iterationen utfördes intervjuer med brukare och enhetschefer på träffpunkter i 
Stockholmsområdet. Deltagarobservationer utfördes även vid gemensamma aktiviteter för de äldre 
på träffpunkterna. En intervju med en anställd på organisationen MIND (Mind, 2018) utfördes 
även. 

Kundinsikter 
Genom de kundinsikter som erhållits från intervjun med den anställde på MIND kunde vi 
vidareutveckla ett av delkoncepten på ett mer strategisk och organisatoriskt plan.  

Idégenerering 
Då koncepten/lösningarna vid detta skede i examensarbetet var relativt utarbetade utgick 
idégenereringen av att skapa en plan för hur dessa koncept skulle implementeras över tid. Vi lade 
även fokus på att konkretisera detaljer i varje delkoncept. Denna idégenerering utfördes med hjälp 
av verktyget Brainstorming. 
 
Genom att använda sig av de VPC som genererats för de två olika behovsgrupperna kunde vi skapa 
en BMC, se Bilaga 12. Ur denna BMC kunde vi addera organisatoriska och strategiska idéer som 
skulle visa på hur de detaljer som utgör delkoncepten skapar värde för kunden samtidigt som det 
driver kostnader för verksamheten. 

Slutgiltig Konceptgenerering 
Som en avslutande fas av examensarbetet summerades och packeterades de två koncepten. De 
utvecklade koncepten placerades utefter Innovation Ambition Matrix för att vi skulle skapa oss en 



32 
 

uppfattning av vilka ideer som “konkurrerade” om samma typ av investering samt för att se vilka 
ideer som mötte dagens behov och vilka som mötte framtidens behov. Matrisen var även ett sätt 
för oss att se hur ideer kunde förflyttas längs de olika axlarna med avseende på hur de konstruerats 
och skapade på så sätt fler och mer genomtänkta idéer.  
 
Utifrån denna matris illustrerades sedan koncepten i verktyget Three Horizons of Growth för att 
skapa en helhetsbild över de strategier som sågs mest attraktiva, se Bilaga 13. Genom denna 
sammanställning kunde vi ta i beaktande de trender som analyserats vid MVTe-mässan och 
litteraturstudien samt de insikter som skapats utifrån de olika interaktioner som genomfördes under 
examensarbetet. För varje horisont utvecklades strategierna med den upplösning som, vid 
tidpunkten för projektet, var möjlig. 
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4. Resultat 
I detta kapitel redogörs för det huvudsakliga resultatet för examensarbetet. Detta är baserat på 
hela processen och efter en kortare introduktion utgår det ifrån tre delar, Problem, Behov och 
Lösning. Vid användning av citat eller fallbeskrivningar har dessa delvis skrivits om för att 
omöjliggöra identifiering av person. 
 
Trygghetslarmet var utvecklat för att möta oförutsedda händelser i hemmet men dess 
användningsområden sågs tydligt vara större än så. Den användare som upplevde en oförutsedd 
händelse kan vara en äldre person som på grund av funktionshinder söker hjälp för att gå på toa 
eller det kan vara en äldre med diabetes vars frukost är försenad. Framöver i rapporten kommer 
denne användare benämnas som Primäranvändare, se Figur 11. 
 

  
Figur 11: Illustration av Primäranvändare.  

 
Ett annat beteende som var vanligt förekommande var samtal som triggades av ensamhet, se Figur 
12. Dessa sågs som en annan behovsgrupp vilka hädanefter kommer benämnas Ensamanvändare. 
För denna behovsgrupp sågs behovet av att utveckla en ny tjänst då trygghetskedjan inte bemötte 
dennes behov.  
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Figur 12: Illustration av Ensamanvändare. 

 
Dessa behovsgrupper sågs tidigt i projektet och därför definierades två olika tjänstekoncept utifrån 
dessa två olika grupper då en lösning för den ena inte bemötte behoven för den andre. En och 
samma användare ansågs dock kunna tillhöra båda behovsgrupper.  

4.2 Förslag för Tjänsteutveckling 
Under examensarbetets gång skapades och definierades två tjänstekoncept, upplösningen för dessa 
fördjupades för varje genomförd iteration som följd av en djupare förståelse för olika aktörer i 
ekosystemet samt för marknaden och dess framtidsutsikter. De två definierade behovsgrupperna, 
Ensamanvändaren och Primäranvändaren stod till grund för ett tjänstekoncept vardera. 

4.2.1 Äldreguiden  

En tjänst för att främja social gemenskap för äldre vid ofrivillig ensamhet.  
Ensamanvändaren uttryckte ett starkt behov av social gemenskap, för att möta detta ansåg vi att 
Malmö Larmcentral bör inkorporera den sociala tryggheten i sin tjänsteutveckling. Nedan 
illustreras ett konceptförslag på hur detta skall gå till, se Figur 13. 
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Figur 13: Illustrerad tjänst Äldreguiden som agerar för att bemöta den ensamme användarens behov. 
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Tjänsteutvecklingen sågs som framförallt främjande för användaren, att möta den isolering som 
ofta blir följden av ålderdom. I andra änden, hos larmoperatörer, sågs även en tydlig resursslösande 
effekt.   

4.2.2 Design Guidelines för Informationssystem 
Trygghet genom likvärdig och individanpassad hjälp.  
Fallolyckor kommer vara en del av Malmö Larmcentrals kärnverksamhet även framöver. För att i 
framtiden kunna erbjuda en likvärdig och individanpassad hjälp sågs ett stort behov av utveckling 
för ett multiprofessionellt informationssystem. Krav för detta nätverk låg i att olika aktörer bidrar 
med modulbaserad och standardiserad information som i systemet anpassas efter den kompetens 
mottagaren besitter. Nätverket sågs som grundläggande för att skapa ett välfungerande ekosystem 
inom trygghetskedjan.  

4.3 Problem 
De problem som under projektet identifierades och som bemöts av de utvecklade koncepten 
kommer i detta delkapitel redogöras för. Dessa definieras utefter de två behovsgrupperna och 
definierades utifrån de relationskartor som skapades för vardera grupp. 

4.3.1 Problemområden för Ensamanvändaren 
För de äldre som upplevde ofrivillig ensamhet användes trygghetslarmet som verktyg för 
kontaktsökning. Detta påverkade användaren negativt då dennes behov efter larm fortfarande inte 
var bemött samtidigt som det ställde stora krav på alla aktörer inom trygghetskedjan, se Figur 14. 
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 Figur 14: Relationsbild illustrerad för trygghetskedjans aktörer vid det tillfälle då användaren larmar som följd av 

ensamhet, där gula åskmoln representerar negativa upplevelser i respektive relation.  
 
Den programvara som användes vid MLC kunde inte automatiskt, för tiden av studien, generera 
någon statistik kring larmorsak för inkomna larm men en intern undersökning hade tidigare 
genomförts där en användare på ett dygn ensam larmat 320 gånger. Vidare gavs även statistik som 
visade att 25 användare stod för 25 % av alla larm trots att dessa 25 individer utgjorde 0,357 % av 
användarna (Åke Härstedt, 2018). En följd av detta blev således att vissa larmoperatörer upplevde 
att de inte skulle kunna fortsätta sitt arbete på larmcentralen om de enbart skulle behandla 
larmsamtal kopplade till trygghetslarm. 
 

“Hade jag enbart hanterat trygghetslarm hade jag slutat för länge sedan.”  
 
Dessa återkommande larm gav upphov till en viss uppgivenhet hos larmoperatörerna. Där dess 
repetitiva mönster krävde mycket energi från larmoperatörer, dels för att de stod för en så stor del 
av arbetsbördan men även på grund av avsaknaden av resultat hos användaren då det inte fanns 
någon hjälp att tillhandahålla.  
 
“Man blir dränerad på energi. Vi brukar turas om att ta de larmen eftersom det är så viktigt att 

hålla fokus uppe ifall det skulle va något.”  
 
Svårigheten att upprätthålla fokus och fortsätta vara intresserad var även något som volontärer på 
Mind uttryckte. På Mind fanns ett liknande uttryck för de personer som återkommande använde 
tjänsten, de kallades för Återkommare. 
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“Vissa återkommer till samma saker i alla samtal. Det är en utmaning vi har, om man  
har pratat med en och samma person tio gånger och pratar om samma saker så är det  

svårt att bibehålla något sorts intresse” 
 
En del larmoperatörer uttryckte att de noterat olika typer av mönster hos ett fåtal användare vilka 
var i behov av mänsklig kontakt. Misstankar fanns att användare lärt sig för vilka larmorsaker som 
operatören var tvungen att ringa ut till hemtjänst och att de satt detta i system.  
 

“Vissa ringer och är tysta för då vet de att vi måste ringa ut.” 
 

 
 Figur 15: Illustrerade underliggande problemområden. 
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Under projektet blev det allt tydligare hur enkelt det var att, vid åldrande, hamna i ett socialt 
utanförskap. Förståelsen utgick främst utifrån fyra områden som i sig sågs som naturliga följder 
av ett åldrande; Förlorade Relationer, Förlorat värde, Teknologiskt Utanförskap, Förändrad 
Självbild. Om dessa inte bemöttes ökade risken att hamna i ett socialt utanförskap eller ökade 
svårigheten att själv påverka sin situation, se Figur 15.  

Förlorade Relationer 

De äldre som intervjuades under projektet pratade ofta om sina försvunna relationer. Detta kunde 
handla om en nära anhörig eller en grannes bortgång, gamla arbetskamrater eller vänner som börjar 
få kognitiva nedsättningar. Dessa relationer kunde försvinna plötsligt men de kunde även långsamt 
tyna bort. Följden blev lätt en ofrivilliga ensamhet.  
 

“Min fru gick bort för fem år sedan och nästan alla mina vänner har blivit virriga.” 
 
Ofta fanns en grundläggande trygghet förknippad i de närmaste relationerna. Möjligheten att ha 
någon att prata med om något skulle hända eller om den äldre hade något på hjärtat skapade ett 
lugn och avsaknaden av detta skapade en tristess och ensamhet.  
 

“När jag arbetade såg jag fram emot helgerna, nu är de bara tomma och långtråkiga” 

Förlorat värde  

Det värde som de äldre tidigare, i exempelvis sitt arbetsliv, kunnat bidra med var ett bidrag som 
på äldre dagar var svårt att upprätthålla. Detta upplevdes för många som en individuell 
värdeminskning och diskussioner om det värde man en gång tillfört var vanligt förekommande 
som reaktion till detta.  
 
“Jag var tidigare VD för ett stort företag, vi hade kontor i Köpenhamn, Stockholm och London” 
 
En bidragande faktor till denna känsla av värdeminskning sågs även ligga i den tekniska 
utvecklingen. Tidigare fanns ett större värde i att vara informationsbärare men under den senare 
utvecklingen har detta värde bemöts mer och mer av teknik.  
 

“Nu finns all fakta tillgänglig för alla, tidigare var det ju inte så. ” 
 
Starka associationer mellan den samhällsnytta som man tillfört och ens egenvärde gjorde att när 
denna förmåga försvann upplevde den äldre en svårighet att även bidra i andra situationer. 
Avsaknaden av känslan att känna sig behövd kunde öka tröskeln för den äldre att söka sig till en 
social gemenskap.  
 

“Det är väldigt svårt att söka kontakt om man inte känner sig behövd” 
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Teknologiskt Utanförskap 

Användare påvisade kraftigt varierande vana för teknologi. För vissa var mobiltelefonen en 
plattform som användes för att uträtta ett flertal vardagliga bestyr såsom beställa läkemedel från 
apotek, handla mat eller dylikt. För andra användes samma typ av telefon, innehållande liknande 
funktioner och teknologi, till att ringa, se Figur 16.  

  
Figur 16: Illustrerar olika perspektiv på samma typ av teknologi. 

 
Information om sociala nätverk och sociala träffpunkter avsedda för den äldre, såsom dagträffar, 
återfanns främst på internet. Detsamma gällde sammanställningar och bedömningar om de olika 
hemtjänster som den äldre kunde nyttja. Att sakna förmågan att ta del av denna väsentliga 
information för att kunna påverka sitt sammanhang skapade en maktlöshet i att förändra sin 
situation. Detta noterades främst av de få antal aktivt sökande till träffpunkterna. Många av de 
äldre som var där hade initierat sina besök av misstag.  
  

“Jag skulle till vårdcentralen och såg att något hände där inne så jag  
kikade in och blev bjuden på kaffe” 

 
Förändrad Självbild 

Vid samtal med användare var det få som ansåg sig vara gamla. “Gammal” var ofta ansett som ett 
stadie vilket man var påväg emot men ingen av de intervjuade uttryckte eller ansåg sig själva 
tillhöra gruppen “de äldre”. Associationer som kognitiv förvirring och fysiska hinder var vanliga 
i förhållande till gruppen och genom att uttrycka motsatsen kunde användare distansera sig.  
 

“Mina barn är väldigt glada över att jag är klar i huvudet, så att så gammal är jag ju inte.”  
 
Att inte ta i beaktande de förändringar som kommer med ett åldrande gjorde att man inte 
förberedde sig inför nya behov.  
 
“Mina barn har nu sagt att jag inte får använda stegen men jag gör ju som de säger men tycker 

att de är lite löjliga.”  
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4.3.2 Problemområden för Primäranvändaren 

För den primära användaren kunde flera brister inom ekosystemet för trygghetskedjan identifieras. 
En relationskarta skapades för trygghetskedjans ekosystem. Detta tydliggjorde hur, och i vilka 
relationer, dessa brister uttryckte sig. Se Figur 17 nedan för illustrerad relationskarta. 
  

 
 

 Figur 17: Relationsbild illustrerad för trygghetskedjans aktörer vid det tillfälle då användaren faller, där gula 
åskmoln representerar negativa känslor och röda hjärtan representerar positiva känslor inom relationer.  

 
Ur denna relationskarta definierades de mest framträdande, och för examensarbetet mest 
betydande, problemområden i trygghetskedjan, Bristfällig Information och Undermålig Teknik. 
Dessa problemområden med tillhörande underkategorier kan ses i Figur 18.  
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Figur 18: Observerade problemområden inom ekosystemet av trygghetskedjan. 
 
Övergripande kan dessa områden beskrivas som: 
 
Undermålig Teknik - Ej tillförlitlig teknik skapar problem i kommunikationen, mellan användare 
och larmoperatör, vilket leder till oro och kontrollförlust hos användaren. Detta sågs ställa högre 
krav på relationer inom larmkedjan. 
 
Bristfällig Information - Bristen på vital informationen sågs ställa högre krav på teknik och 
personal i larmkedjan för att möta användarens behov. 

Undermålig Teknik 

För att särskilja och bryta ner hur den undermåliga tekniken påverkar de olika aktörerna i 
trygghetskedjan delades problemet upp i tre element; Segregerande Design, Begränsande Teknik 
och Bristfällig Kommunikation. 

Segregerande Design 

Trygghetslarmet ansågs, av samtliga aktörer inom trygghetskedjan, vara segregerande och främst 
ge uttryck för negativa associationer såsom hjälplöshet och ålderdom. Dess distinkta utseende och 
dess associationer gjorde att flera användare tog av eller dolde larmet. Dess formgivning gjorde 
även att larm som applicerades på armen kunde orsaka klåda, vissa användare hade svårigheter 
med att bära larmet runt halsen på grund av somatisk, kroppslig, sjukdom. För personer med 
demens kunde detta göra att larm avlägsnades för bekvämlighet då dess funktion inte var självklar 
för användaren. För andra sågs larmet som en symbol för ålderdom och denna symbol var en tydlig 
markör för den bild av den äldre som de inte kunde associera sig med, se Figur 19.  
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Figur 19: Illustration av användarens, samt de olika aktörernas, syn på hur trygghetslarmet är utformat idag. 

 
Flertalet användare ville av dessa anledningar dels inte kännas vid att de var i behov att ett 
trygghetslarm eller förnekade att de riktigt behövt använda sig av larmet. Detta leder i flera fall till 
att vid de tillfällen en äldre, som inte kopplat upp sig mot tjänsten, ramlar inte får den hjälp den 
behöver vid en oförutsedd händelse i hemmet. 
 

“Jag ramlade och bröt lårbenshalsen och blev liggandes i hallen ja jag vet inte hur länge. 
Tillslut fick jag tag i brevbäraren.”  

Begränsande Teknik 

Under kundinteraktionerna uttryckte användarna att trygghetslarmet i sig en begränsande trygghet 
då dess räckvidd är limiterad till hemmet. Användarna uttryckte under intervjuerna att detta 
begränsade således deras frihet då de inte kunde röra sig fritt utanför bostaden, utan att känna 
densamma trygghet som uppstod i hemmet då de visste att larmet var uppkopplat mot larmkedjan. 
Som konsekvens av detta blev användaren mer låst till sitt hem.  
 

“Jag brukade pyssla ute i vedboden men nu gör jag det bara om frugan är hemma.“ 

Bristfällig Kommunikation 

Vid de tillfällen en användare larmar, sker all kommunikation mellan användaren och 
larmoperatören genom den uppkopplade larmdosan. Denna tvåvägskommunikation uppfattades av 
användaren, som larmat, vara bristfällig. Dosan är ofta placerad på en central plats i hemmet för 
att, vid kommunikation, täcka en så stor area som möjligt. Vid ett fall, i till exempel badrummet, 
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finns dock risk att användaren inte har chans att uppfatta vad larmoperatören försöker 
kommunicera, och vise versa. 
 

“Jag har ju lite av en knepig lägenhet så vi placerade dosan i hallen men då hör jag ju 
egentligen bara om det är i hallen jag trillar.” 

 
Denna kommunikationsproblematik var något som larmoperatörerna även uttryckte sig om. Det 
var vanligt förekommande att operatören inte uppfattade vad användaren sade och fick ofta 
upprepa frågor flertalet gånger under samtalets gång. Detta resulterade ofta i att flera larm gavs 
larmorsak uppfattar ej och ringdes då ut som skarpt larm enligt uppsatta rutiner.  
 

“Uppfattar ej är ju sällan något annat än fellarm” 
 
Detta problem uttryckte även användaren av trygghetslarm som frekvent beskrev scenarion om att 
en okänd person som hade befunnit sig i deras bostad. Vanligtvis var detta följden av ett fellarm, 
användaren hade kommit åt larmet utan att själv notera detta eller att larmdosan aktiverats vilket 
lett till att hemtjänst hade blivit tillkallade. Vid nämnt scenario uppstod en rädsla och 
kontrollförlust hos användaren och det upplevdes ofta oerhört kränkande.  
 

“Jag vaknade av att de stod två kraftiga karlar ovanför mig vid min säng” 

Bristfällig Information 
Vid intervjuer med larmoperatörerna angav de att den information som de fick angående en 
användare var kraftigt varierande och oftast bristfällig. Behovet av denna information var vital för 
att larmoperatören skulle kunna ge rätt assistans då användaren utsatts för en oförutsedd händelse 
i hemmet. Denna information innehåller oftast fakta om den aktuella individens sjukdomsbild som 
inkluderar information om individen har diabetes, har afasi, äter blodförtunnande medicin eller 
sitter i en rullstol etc. Detta är information som kan förändra en larmsituation från ordinär till 
livshotande.  
 

“Information om sjukdomsbild är viktig, det skiljer ett akut larm från ett vanligt.” 
“Information om brukaren tar Varan är viktig.” 

“Om de har diabetes så kanske det ska ringas ut akut.” 
 
Den bristfälliga informationen resulterade ofta i att larmoperatören istället behövde utvinna 
informationen i samtalet med användaren vilket gjorde att samtalet tog längre tid. Då användaren 
av trygghetslarmet endast var i behov att få bekräftat att hjälp är på väg kan dessa frågor, som för 
användaren uppfattas irrelevanta, skapa en kraftig känsla av hjälplöshet.  
 

“De blir ju såklart arga och desperata när de berättar att de brutit benet och vi  
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frågar om de tar blodförtunnande medel” 
 
Vid de tillfällen tekniken begränsat larmoperatörens förmåga att uppfatta larmorsak i kombination 
med bristfällig informationen för användarens sjukdoms- och personbild uttryckte personal inom 
hemtjänsten att dessa larmsamtal orsakade oro då de inte hade möjlighet att förbereda sig inför 
uppdraget.  
 

“Vet aldrig vad som väntar när man åker hem till en brukare.” 
 
I de fall där användaren endast ansökt om trygghetslarm som tillsyn tas behovsutredningen per 
telefon istället för i brukarens hem för att skapa ett mer resurseffektivt system. Problemet i och 
med detta är att biståndshandläggaren riskerar att försumma väsentlig information i 
behovsutredningen där annars resultatet av ett hembesök kan identifiera. Denna information 
innefattar insikter/element som identifieras i brukarens hem såsom om brukaren har höga 
mattkanter eller trösklar, är brukaren i behov av glasögon, hur är dess fysiska tillstånd överlag, hur 
ser belysningen ut, har den brandlarm, röker den etc. 
 

“Oftast tar vi behovsutredningen per telefon när det gäller trygghetslarm.” 
 
Enligt IBIC (Socialstyrelsen, 2016) är en del av handläggarens arbete att utöver behovsutredningen 
även utföra regelbundna uppföljningar på de brukare som har blivit beviljade tillsyner. Enligt 
handläggaren utförs dock detta inte om brukaren endast har trygghetslarm som tillsyn. En 
användare som vid tilldelad tillsyn av ett trygghetslarm hade få eller inga nedsättningar kan med 
tiden utveckla nya behov. Detta kan resultera i att trygghetskedjan inte har möjlighet att erbjuda 
likvärdig och individanpassad vård då information saknas om användarens nya behov. 
 

“Vi följer inte upp om de enbart har trygghetslarm. Det kan man ha synpunkter på.” 
 

Enligt Socialstyrelsen ska även det IBIC-dokument som används vid behovsutredningar 
“underlätta samarbete mellan professionella”. Under kundinteraktionerna med larmoperatörerna i 
iteration ett uttrycktes, som tidigare nämnt, ett missnöje med bristen av information som 
handläggarna tillhandahåller. Under den intervjun som utfördes med en biståndshandläggare 
uttryckte denne en ovetskap om detta missnöje. Handläggaren uttryckte att det var en självklarhet 
att larmoperatörerna ska delges den information som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete 
korrekt. 
 

“Det har inte kommit till min kännedom att de känner att de inte får det de behöver.” 
“Dom ska ha den informationen som krävs för att de ska utföra sitt uppdrag.” 
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Vid de behovsutredningar som utförs i Malmö uttrycker handläggaren att det saknas ett 
standardiserat dokument för informationsinsamling som stämmer överens med de behov som 
andra aktörer i larmkedjan kräver.  

 
“Vi har inte riktigt någon standardiserad mall för vad som gäller” 

 
Den information som samlas in av biståndshandläggaren vid en behovsutredning dokumenteras i 
ett verksamhetssystem som kallas för LifeCare (Tieto, 2018) som tillhandahålls av Tieto. Detta 
verksamhetssystem ska, enligt biståndshandläggaren, alla berörda aktörer inom kommunen ha 
tillgång till. Handläggaren uttryckte även att information om hemtjänstens tillsyner finns att tillgå. 

 
“Alla har tillgång till Personbilden i verksamhetssystemet.” 

“Sen kan de få viss information från utförarledet från hemtjänst.” 
 

Då de olika aktörerna som sedan tar del av informationen har olika kompetens uttryckte 
handläggaren att informationen även är begränsad av den kompetens som mottagaren besitter.  
 

“Ja men då måste man ju även fundera över vilken kompetens operatören har, de är ju inte 
undersköterskor.” 
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4.4 Behov 
Utifrån de problemområden som identifierades presenteras i detta delavsnitt de relaterade behoven. 
Avsnittet är uppdelat efter behovsgrupperna, Ensamanvändare och Primäranvändare. 

4.4.1 Identifierade behov för behovsgruppen Ensamanvändare 
Behovet för den Ensamanvändaren utgick främst utifrån ett behov, behovet av social gemenskap. 
Ett behov som till en början främst fokuserade på samtal men en djupare förståelse skapades under 
examensarbetets gång och insikten kring vikten av en mänsklig närhet skapades.  

 
“Ibland räcker det att man pratar med dem men det händer också att de vill att  

någon kommer dit” 
“De vill ha mänsklig närhet.” 

Segmentering 

Den segmenteringen som skapades utgick från problemet ensamhet och resulterade i fyra 
användarsegment som främst beskriver en användares beteende i en relation.  

 
Figur 20: En andra segmentering gjord för djupare förståelse av den ensamme användaren. 
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Segmenteringen stod på två axlar den ena var en skala för hur djupgående eller intimt samtal den 
äldre önskade och den andre var en skala för vilken grad av fysisk närhet den äldre sökte, se Figur 
20. Detta skapade fyra segment, Relationskaparen, Grubblaren, Minglaren och Kontaktsökaren. 

Relationskaparen 

Den användare som sågs söka intima samtal samt fysisk närhet sågs även ofta vara omgiven av 
den mängd av relationer samt djupa relationer som denne behövde. Detta skedde främst om den 
äldre fann trygghet i relationer, ett samband mellan detta beteende och välmående observerades 
vid träffpunkterna.  
 

“Jag brukar dela ut lotterna så de flesta vet vem jag är men jag har ju mitt lilla gäng” 
 
Kontaktsökaren 

För segmentet som önskade fysisk närhet och som sökte opersonliga samtal sågs behovet av 
mänsklig närhet eller kontakt. Behovet sågs ligga i den kontakthunger som även bevittnats i 
litteraturstudien samt känslan av gemenskap och tillhörighet till en grupp. För detta segment 
definierades således behovet främst utefter kontaktsökan och åtrån att känna trygghet i främst en 
gemensam syssla. Detta observerades på de olika dagträffarna där vissa aktiviteter i sig var 
värdeskapande utan mycket större inslag av intima samtal. 
 

“Ibland vill man bara ha någon att se på tv med.” 
“Jag saknar någon att vara ensam med” 

Pratkvarnen 

Vid intervjuer med larmoperatörer angav majoriteten att de många Ensamanvändare tycktes prata 
utan att till synes ha något att egentligen prata om. Detta kunde handla om personer som helst ville 
att larmoperatören skulle berätta något eller som ville prata av sig. Detta beteende definierades 
utefter Jag vill ha opersonliga samtal och Jag vill ha fysisk distans. Dess beteende antydde att de 
troligtvis inte hade någon annan att tala med samt att de kanske bar på andra känslor och tankar 
som de inte delade, detta sågs främst bero på att användaren hade en rädsla för att bli avvisad, 
genom att bemöta denna rädsla sågs en möjlighet att röra sig mot andra segment och skapa 
djupare/närmare relationer.  

 
“Jag har en väninna kan vara sådär, hon bara pratar och pratar utan att lyssna.” 

 

Grubblaren 

Hos Mind och vid intervjuer med Biståndshandläggare diskuterades svåra tankar som med åldern 
tenderade att bli större. Behovet sågs som stort att få hantera dessa frågor. Genom att sätta ord på 
de inre tankarna öppnas möjligheten upp för att dela dess upplevelse med andra och genom att dela 
något blir den äldre mindre ensam.  
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“Många har ångest och vill prata om livets slutskede” 

“De flesta har inte hanterat frågan om vad som händer efter döden och den oron och ångesten 
möter vi från både äldre och anhöriga.”  

 
Under observationer och vid intervjuer kunde även slutsatsen dras att en användare vid olika 
tillfällen tillhör olika segment. Behovet av att kunna förflytta sig mellan de olika segmenten sågs 
även som ett oerhört viktigt behov, detta ansågs vara grunden för den tilltänkta helhetslösningen. 
 
Den segmentering som genomfördes och som stod till grund för de sociala behoven utgick i stort 
från att användaren främst led av ofrivillig ensamhet. Detta sågs som en förenkling av 
verkligheten. Troligtvis led den äldre även av andra kognitiva eller somatiska nedsättningar som 
starkt förändrade denna segmentering, exempelvis demens. Behovet sågs därav även att kunna 
urskilja dessa typer av grupper för att på så sätt kunna ge rätt hjälp.  

4.4.2  Identifierade behov för behovsgruppen Primäranvändare 

Utifrån de problemområden som nämnts i tidigare avsnitt, Undermålig Teknik och Bristfällig 
Information, analyseras Primäranvändarens behov. 

Undermålig Teknik 
Nedan är de behov som är kopplade till vardera undergrupp angivna. 

Segregerande Design 
För att möta problematiken och för att arbeta mer preventivt sågs vikten i behovet att utveckla ett 
trygghetslarm som användaren kan associera till. 
 

- Primärt behov: 
● Teknik som uttrycker ett värdigt åldrande och främjar självständighet 

Begränsande Teknik 
Användaren av trygghetslarm uttryckte ett stort behov av teknik som är anpassad att främst utöka 
trygghetszonen från endast hemmet till att kunna röra sig tryggt i hela samhället och veta att hjälp 
finns vid behov.  
 

- Primärt behov: 
● Utöka trygghetszonen 

Bristfällig Kommunikation 
Den bristfälliga kommunikationen gav upphov till behov för användaren att kunna bibehålla en 
känsla av kontroll av situationen. Denna känsla av kontroll utgår främst från att användaren kan 
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kommunicera med larmoperatören för att försäkra sig om att rätt hjälp är på väg och när den 
anländer.  
 

- Primärt behov: 
● Behov av känsla av kontroll vid oförutsedda händelser  

Bristfällig Information 
Informationen om användaren är inte bara vital vid livshotande situationer utan även för att alla 
aktörer inom trygghetskedjan ska vid varje nytt larmsamtal kunna bemöta, behandla och informera 
varje användare likvärdigt samt att kunna tillhandahålla individanpassad vård/hjälp.  
 

- Primärt behov: 
● Likvärdig och individanpassad hjälp vid oförutsedda händelser i hemmet 

4.4 Tjänstekoncept 
Tjänstekonceptet Äldreguiden och riktlinjerna Design Guidelines för Informationssystem, beskrivs 
mer ingående i varsitt kapitel nedan.  

Äldreguiden  

Att skapa en social gemenskap sågs redan bemötas på de dagträffar som, för tidpunkten av 
projektet, fanns utplacerade i Malmö. Dessa dagträffar ses ha möjligheten att för den äldre tillföra 
gemenskap, uppskattning, sociala nätverk, mänsklig kontakt och emotionellt utbyte. Målet är att 
tjänsten snarare kopplar samman den äldre med dessa träffar på ett sätt så att den äldre känner sig 
säker i kontakten med träffpunkten. För att möjliggöra detta ses behovet av att sänka den 
teknologiska tröskeln genom att använda sig av trygghetslarm som en av flera kontaktpunkter. 
Alternativa kontaktpunkter är även ett telefonnummer kopplat direkt till tjänsten och att tjänsten 
har en egen hemsida.  
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Figur 21. Kartlagt och visualiserat tjänstesystem.  
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Genom att använda sig av trygghetslarmet dras fördelen med att komma i kontakt med de äldre 
som kände stigma över ensamhet och själva inte sökte hjälp. Vidare utformades tjänsten med ett 
stegvis byggande av relationer som även följer de två första delarna av EASE-modellen, se kapitel 
2.5 Ett hälsosamt åldrande och Figur 21.  
 
Steg ett anses vara att initiera en kontakt med den äldre. Kontakten avses främst utgå ifrån att skapa 
ett medmänskligt samtal. Ett samtal utan några fler direkta mål än att lugna för stunden och på så 
sätt även skapa en positiv association till kontaktsökning för den äldre. Genom att skapa denna 
association minskar även tjänsten användarens rädsla för sociala sammanhang och 
kontaktsökning. I detta samtal ska den äldre även ha möjlighet att diskutera och dela existentiella 
och emotionella känslor och tankar som fanns för stunden, exempelvis om den äldre vaknade mitt 
i natten av en ångestdrivande tanke skulle möjligheten finnas att diskutera detta med operatören. 
Detta ställer således krav på de operatörer som arbetar vid relationstjänsten. De bör genomgå en 
kompetenshöjande utbildning för förståelse av emotionell och existentiell ensamhet och hur detta 
kan bemötas. 
 
Steg två utgår ifrån att förenkla sökningen till en gemenskap för den äldre. För att en operatör 
skulle kunna bistå med detta ses ett behov av fyra olika typer av informationselement om den äldre 
och dennes omgivning, Relationsbyggande Information, Positionering, Information om 
Träffpunkter, Information för Färdtjänst, Särskilda Behov, se Figur 22. 
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Figur 22. Mockup för den information som operatören behöver vid samtal triggade av ensamhet för att möta den 

äldres behov. 
 
Relationsbyggande Information utgår från information som skapar ett förtroligt bemötande till den 
äldre, exempelvis namn. Detta är även information som vidarebefordras till andra parter inom 
relationskedjan, exempelvis färdtjänst eller ansvarig vid träffpunkt, för att möjliggöra ett möte som 
initieras med en igenkänning och på så sätt skapa ett naturligt sammanhang för den äldre, se Figur 
23. 
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Figur 23. Möjliggjord igenkänning och bemötande vid träffpunkt.  

 
Särskilda Behov, för vissa nedsättningar krävs riktade åtgärder eller grupper. Detta kan exempelvis 
handla om somatisk nedsättning där den äldre inte har möjlighet att ta sig utanför hemmet eller en 
kognitiv nedsättning som demens. För de användare med Särskilda Behov finns avsedda 
träffpunkter som idag möter deras behov. Genom att tillhandahålla denna information kan 
larmoperatören avgöra vilken typ av relationstjänst som passar den äldre bäst och på så sätt hjälpa 
till med att hitta bäst lämpat sammanhang för den äldre.  
 
Positionering, information om vart den kontaktsökande bor för att på så sätt kunna ta reda på vilka 
träffpunkter som finns i dennes närhet.  
 
Information om Träffpunkter, för att kunna skapa en vilja hos den äldre att söka sig till en 
närliggande träffpunkt sågs även vikten av att kunna informera om träffpunkten. Dels kan detta 
innehålla information om vem som är ansvarig men framförallt det schema med aktiviteter hos 
aktuell träffpunkt. Information som ligger väl till grund för vilken typ av sammanhang som skulle 
passa den äldre.  
 
Information om Färdtjänst, för att ytterligare minska steget till att ta sig till träffpunkten anses 
även vikten att erbjuda hjälp med att boka färdtjänst vara av stor vikt. Detta kräver således även 
information om användaren för att ge operatören möjlighet att boka rätt typ av färdtjänst. 
Exempelvis information om den äldre är i behov av en rullstolsanpassad färdtjänst.  
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Design Guidelines för Informationssystem 
Insamling av information om användaren sker idag av de involverade aktörerna utan större 
sammankoppling eller standardiserad dokumentering. Målet med de framtagna riktlinjerna är 
således att skapa en gemensam plattform för insamling och delning av information om användaren 
som möjliggör likvärdig och individanpassad vård, se Figur 24. Lösningen ses i att skapa ett 
multiprofessionellt informationssystem där olika aktörer bidrar med modulbaserad och 
standardiserad information som i systemet anpassas efter den kompetens mottagaren besitter.  
 

 
Figur 24. Illustration av informationssystemet som helhet. 

 
Grunden för detta multiprofessionella system kräver således en säker infrastruktur för information 
och informationsdelning. Kraven är att alla aktörer gemensamt ska använda sig av samma typ eller 
välkompatibla system.  

Standardiserad Information  

För att säkerställa en, i slutändan, standardisering av output för tjänsten behöver även inputen 
standardiseras. Detta möjliggörs med hjälp av standardiserade formulär för informationsinsamling 
från olika instanser i trygghetskedjan, men främst för biståndshandläggare. Det krävs också att 
informationen skall möta en viss standard som svarar mot alla involverade aktörers behov. Detta 
för att de ska kunna utföra sitt arbete och på så sätt möta användarens behov.  
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Modulär Information 

Då det är flera olika aktörer som tillför information och som skall ta del av informationen kring 
användaren så behöver informationen delas upp i moduler. Detta för att skapa ett system som kan 
fördela informationen till olika instanser, se Figur 25.  
 

 
Figur 25. Illustration över systemets moduläritet.. 

 
Kompetensbaserad Information 

Ett modulärt informationssystem möjliggör även en bearbetning av informationen för olika 
aktörer. Detta då informationen även ska vidarebefordras till andra aktörer inom trygghetskedjan 
så ska informationssystemet utformas så att den information som kommer in skickas ut efter den 
kompetens den mottagande aktören besitter samt dennes uppdrag, se Figur 26.  
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Figur 26. Illustration av hur den standardiserade informationen ser ut 

 
Integrera Behovsanpassad Teknik 

De trygghetslarm som främst används idag i Malmö Kommun är aktiva larm som betyder att larmet 
endast aktiveras vid beröring. För att komplettera det multiprofessionella informationssystemet 
och att möjliggöra ett hälsosammare och tryggare åldrande för användaren bör dagens aktiva larm 
bytas ut mot inaktiva larm. Dessa larm bör även vara utrustade med GPS-teknik som möjliggör för 
användaren att röra sig friare i samhället med samma upplevda trygghet de upplever i hemmet. 
Genom att implementera denna nya teknik kan användarens hälsodata och positionering 
kontinuerligt uppdateras i systemet och på så sätt användas i ett fallpreventivt och förebyggande 
syfte. Genom att implementera denna nya teknik bemöter trygghetskedjan de övriga identifierade 
primära behoven för användaren som var: 
 

- Primärt behov: 
● Teknik som uttrycker ett värdigt åldrande och främjar självständighet  

 
- Primärt behov: 
● Utöka trygghetszonen  

 
- Primärt behov: 
● Behov av känsla av kontroll vid oförutsedda händelser  



60 
 

 
 
 
  



61 
 

5. Diskussion 
Detta kapitel innehåller diskussion kring examensarbetets avgränsningar, använda metoder, 
arbetsprocess och resultat.  
 
Utöver den angivna begränsningen på 20 aktiva arbetsveckor utformades fem avgränsningar 
utifrån områdena geografi, demografi, juridik och ekonomi. Den geografiska avgränsningen som 
sattes till regionerna Malmö och Stockholm var direkt kopplat till valet av kravställande part samt 
den plats arbetet utfördes från. Denna geografiska uppdelning ledde dock till att två perspektiv av 
en, på pappret, identisk tjänst kunde undersökas. Genom att göra detta kunde användbara brister 
och styrkor i de olika tjänsterna analyseras och användas vid utvecklandet av de tjänster som 
utformats under detta examensarbete. Den geografiska avgränsningen ledde även till att endast 
användare av trygghetslarm i större städer intervjuades. I mindre städer och orter i Sverige uppstår 
en annan typ av problematik som till exempel större avstånd mellan användaren och hemtjänst 
samt att lokala larmcentraler upplever andra problemområden. Detta resulterar i att de framtagna 
tjänstekoncepten inte kan ses som representativa för en möjlig implementering i hela landet. En 
metod att kringgå detta kunde ha varit att utföra telefonintervjuer med användare och andra aktörer 
från andra delar av landet. 
 
Den etnografiska begränsningen, där endast individer 65 år eller äldre intervjuades, resulterade att 
den kommande generationens användare inte togs i beaktande. Dock hade intervjuer med denna 
målgrupp kunnat resultera i att en framtidsvision hur nästa generations användare av trygghetslarm 
skulle vilja att tjänsten skulle se ut och vilka behov de upplever och vill att en tänkt tjänst skulle 
uppfylla.  
 
Den juridiska avgränsningen att inte utforska huruvida de framtagna tjänstekoncepten ställer sig 
mot den nya dataskyddslagen GDPR kan resultera i komplikationer vid en möjlig implementation 
av tjänsterna. Under examensarbetets gång, då denna fråga väcktes, kontaktades Datainspektionen 
för att reda ut osäkerheter kring den nya lagen som gentemot de utvecklade tjänstekoncepten. Dock 
nekades möjlighet att få intervjua anställda på företaget och vi fick därav sätta detta som en 
avgränsning pga. tidsbrist. Vid en tänkt implementation av tjänstekoncepten rekommenderas 
därför att, i ett stadie av utvecklingsprocessen, ta professionell hjälp att tolka den nya lagen för att 
se hur denna påverkar tjänsterna.  
 
Den ekonomiska begränsningen där en budget på 8000 kr sattes för rese- och boendekostnader 
ledde till att kundinteraktioner i den tredje iterationen med anställda på MLC inte utfördes. Ett 
tredje besök på MLC hade kunnat resultera i att tjänstekoncepten kunnat modifieras ytterligare 
genom feedback från larmoperatörerna. En metod att kringgå detta kunde varit att utföra 
telefonintervjuer med larmoperatörerna på MLC.  
 
Metodiken tjänstedesign som använts i detta examensarbete utgör endast sex poäng av de 300 
högskolepoäng som utbildningen byggs upp av. Den iterativa arbetsprocess som efterföljts under 
arbetets gång skiljer sig från den traditionella linjära produktutvecklingsprocess som utgör grunden 
till utbildningen, Design och Produktframtagning. Detta ledde dels till att dispositionen för denna 
rapport skiljer sig från en traditionell ingenjörsmässig rapport men även att avsnitt 3.3 
Arbetsprocess i denna rapport har formulerats subjektivt. Detta för att förtydliga och skilja på de 
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individuella aktörers insikter och de slutsatser och analyser som projektmedlemmarna i detta 
examensarbete gjorde. 
 
Den relationsbaserade tjänsteutvecklingen som till en början valdes för examensarbetet gav inslag 
i hur processen utformades och därav även direkt påverkan på resultatet. Främst sågs perspektivet 
skifta mellan olika hierarkiska nivåer inom ekosystemet något som riskerade en förlust för fokus 
på användaren. För att inte förlora detta perspektiv, som är en del av grunden för tjänstedesign, 
påbörjades interaktionerna med just användaren för att tidigt i projektet skapa en uppfattning kring 
användaren. Vidare skedde utbyte av insikter även med, det tidigare nämnda, parallella 
examensarbetet som genomförde en mer traditionell tjänsteutvecklingsprocess detta för att inte 
tappa förståelsen för användaren. Det var dock en svår balansgång och en tydligare 
användarcentrerad tjänsteutveckling skulle kunnat resultera i ett annorlunda resultat med ett 
tydligare perspektiv för användaren, detta skulle dock kunna sakna perspektivet för ekosystemet.  
 
Detta kan delvis ses i tjänstekonceptet Äldreguiden som först sågs skapa en resurseffektiv effekt 
för trygghetskedjan och förståelsen för problematiken hos den äldre av ofrivillig ensamhet 
skapades först efter detta i den andra iterationen. Om processen hade utgått från det omvända, 
alltså en användarcentrerad tjänsteutveckling, finns möjligheten att denna insikt kommit i första 
hand då perspektivet varit närmare användaren. Men det finns även en risk att problematiken inte 
hade uppmärksammats alls.  
 
Då tjänstedesign utgår från att insikter insamlas genom kundinteraktioner, i vårt fall kontextuella 
djupintervjuer, är det en diskussionsfråga om de 40 intervjuer som utfördes under examensarbetets 
gång kan anses vara tillräckligt. Då tjänstedesign är en kvalitativ metod så anses det vara tillräckligt 
som underlag för att utveckla förslag till tjänstekoncept. Hade det varit en kvantitativ metod som 
använts hade antalet inte räckt till. Dock rekommenderas att vid en möjlig implementering av de 
föreslagna tjänsterna utföra ytterligare kundinteraktioner för att djupare analysera exakt hur 
tjänsterna skulle utformas. 
 
Valet av MLC som kravställande part resulterade i att antalet kundinteraktioner med 
larmoperatörer minskade. Ett samarbete med en larmcentral i Stockholm hade kunnat leda till fler 
och mer spontana kundinteraktioner. Under examensarbetets gång undersöktes möjligheten att 
intervjua larmoperatörer på Trygghetsjouren, Stockholms motsvarighet till MLC. Denna process 
drog dock ut på tiden och inget samarbete inleddes. 
 
Under kundinteraktionerna är det väldigt lätt att misstolka och att på förhand har en uppfattning 
som intervjuobjekten greppar tag i och försöker bemöta genom att ange ett svar de tror vi vill höra. 
För att undvika detta försökte vi använda oss av triggermaterial som var lågupplösta i form av 
enkla skisser samt att spela in varje intervju för att sedan lyssna igenom i efterhand. På så sätt 
kunde vi distansera oss själva från diskussionen och söka ett mer objektivt perspektiv på vad som 
sades under intervjun. 
 
De användare som intervjuades under projektets gång, de som bidrog till insikter om 
behovsgrupperna, var främst baserad på användare som hade ett socialt sammanhang då de själva 
hade aktivt sökt sig till mötesplatsen där intervjuerna utfördes. Detta skapar således en uppfattning 
om de fördelar som sammanhanget gav. Dock var det svårt att observera de insikter som 
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behandlade ensamhet då detta främst blev återberättat om personer i intervjuobjektets närhet. Få 
ville själva kännas vid en upplevd känsla av ensamhet, detta kan ha varit en följd till att ensamhet 
anses vara något fult och att man ofta ses som en belastning.  
 
De två tjänstekoncept som presenterats i denna rapport är två av många och de står på en grund av 
flera olika insikter som genom processens gång identifierats, men viktigt att förstå är att dessa är 
koncept. Alltså är de förslag för hur MLC skulle kunna utveckla sin verksamhet för att möta sina 
kunder men man kan inte vara fullt säker på att de behov och problem som identifierades under 
projektets gång är helt korrekt uppfattade och inte heller att dessa koncept bemöter dessa. Det som 
kan konstateras är snarare att de med stor sannolikhet kan stå till grund för vidare utveckling men 
att framåt krävs fortsatt förankring i användare och andra aktörer i ekosystemet för att säkerställa 
att det värde som koncepten förväntas skapa är det värde som skapas för varje enskild aktör. Detta 
gäller även för den roll som förutspåtts för Malmö Larmcentral.  
 
Det finns flera problem som inte bemöts av de framtagna koncepten. Men dessa problem sågs som 
viktiga resultat för MLC och framhävs därav i rapporten med förhoppningen att de i framtiden kan 
ligga till grund för vidare arbete för MLC.  
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6. Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att utforma förslag till tjänstekoncept som uppfyller 
användaren av trygghetslarmet behov, med hänsyn till alla involverade aktörer inom ekosystemet 
i kedjan av trygghetslarm för äldre. Dessa skulle utformas genom att identifiera de främsta 
problemområdena, samt relaterade behov, som uppstår i relationerna mellan de olika involverade 
aktörerna i den nuvarande tjänsten.  
 
Utifrån de insikter som samlats in från kundinteraktionerna kunde flertalet problemområden 
identifieras. Dessa definierades utefter de två identifierade behovsgrupperna Ensamanvändare och 
Primäranvändare. Problemområdena för Ensamanvändare identifierades till; Förlorade 
Relationer, Förlorat värde, Teknologiskt Utanförskap och Förändrad Självbild. 
Problemområdena för Primäranvändare identifierades till; Bristfällig Information och 
Undermålig Teknik. Utifrån dessa problemområden analyserades primära behov för varje 
behovsgrupp. För gruppen Ensamanvändare var detta Behovet av social gemenskap och för 
Primäranvändare var det Behovet av likvärdig och individanpassad hjälp vid oförutsedda 
händelser i hemmet. Utifrån de primära behoven för gruppen Ensamanvändare utformades ett 
tjänstekoncept Äldreguiden och för gruppen Primäranvändare utformades riktlinjer för utveckling 
av det befintliga systemet Design guidelines för information. 
 
Slutsatsen av examensarbetet är att det framtagna förslaget för tjänstekoncept samt de utformade 
riktlinjerna ses ha potential att tillmötesgå de analyserade primära behov som de två identifierade 
behovsgrupperna upplevde. Genom att arbeta efter det nya perspektivet, Relationship Centered 
Design, inom metodiken tjänstedesign dras även slutsatsen att det utvecklade tjänstekoncepten 
samt riktlinjerna även anses uppfylla de identifierade behov som övriga aktörer inom ekosystemet 
i kedjan av trygghetslarm för äldre upplevde.  
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Bilaga 1 - Intervjumall för kundinteraktioner med larmoperatörer på 
Malmö Larmcentral 
Denna bilaga innehåller de intervjumallar som användes under den första iterationen vid 
kundinteraktion med larmoperatörer på Malmö Larmcentral.  
 
Operatör Conversation Guide - Loop 1 
 
Namn: …  

Ålder: …  
 
Hej mitt namn är … och det här är min kollega … och vi studerar Teknisk Design på KTH. Vi 
arbetar just nu med ett projekt som …  
 
Är det ok att vi spelar in intervjun? Det är bara vi som kommer lyssna på inspelningen och 
anledningen till att vi spelar in är att vi vill fokusera på intervjun och sammanställa i efterhand. 
 
Berätta lite om dig själv? Varifrån kommer du?… 
 
 
Hur hamnade du här? (Aktivt/inaktivt val, Vad fick dig att stanna… Har du arbetat på 
någon annan larmcentral … ) 
 
 
Förväntningar på arbetet vs. verkligheten? 
 
 
Berätta om ditt senaste larm? (Vad säger du, vad gör du, vad får du för information, 
Ansvar,  vilka andra parter har du kontakt med..) Vad är din roll? 
 
 
Återkommande larm? Varför ringer man?  
 
 
Har du något larm du verkligen minns? Berätta om en kollega som fick ett larm där 
något gick snett? Hur hanterar man det? Som grupp, som individ? (Återkoppling)  
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Minns du ditt allra första larm? Skillnad från idag?  
 
 
Har du haft ett fall där hemtjänsten inte har behövt ingripa? 
 
 
Har du på något sätt ändrat/anpassat eller personifierat din arbetsplats? 
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Bilaga 2 - Intervjumall för kundinteraktioner med organisatorisk personal 
i den första och andra iterationen 
Denna bilaga innehåller de intervjumallar som användes under den första iterationen vid 
kundinteraktion med en biståndshandläggare på Stadsdelsförvaltningen i Hägersten samt vid den 
kundinteraktion som utfördes med en enhetschefen för biståndshandläggare i Malmö Stad. 
 
Conversation Guide Biståndshandläggare - Iteration 1 och 2 
 
Namn: …  

Ålder: …  
 
Hej mitt namn är … och det här är min kollega … och vi studerar Teknisk Design på KTH. Vi 
arbetar just nu med ett projekt som …  
 
Är det ok att vi spelar in intervjun? Det är bara vi som kommer lyssna på inspelningen och 
anledningen till att vi spelar in är att vi vill fokusera på intervjun och sammanställa i efterhand. 
 
 
Berätta lite om dig själv? Varifrån kommer du? 
 
 
Hur hamnade du här? (Aktivt/inaktivt val, Vad har fått dig att stanna? Har du arbetat i 
någon annan del av larmkedjan tidigare?) 
 
 
Vad är biståndshandläggarens roll i larmkedjan? 
 
 
Berätta om ditt senaste ärende med trygghetslarm? (Hur ser processen ut? När börjar 
processen? När slutar processen? Hur och var träffas ni?)  
 
 
Hur lätt/svårt är det att få ett larm? Vilka får inte? Vad krävs? Får alla?  
 
 
Av vilken anledning söker man larm? Fallit? Oro från anhöriga?  
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På vems initiativ söker man larm? Anhörig, brukarn, annan? Hur ofta är det eget val? 
 

Varför ger man larm till dementa?  
 
 
Vad får du för information innan själva mötet med brukaren? Vart kommer den ifrån? 
 
 
Vilka andra parter har du kontakt med innan/efter själva mötet med brukaren?  
 
 
Vilka andra parter har du kontakt med i ditt arbete? Varför har du kontakt med dem? 
Hur är dessa relationer? (Läkare, hemtjänst, larmoperatörer etc.) 
 
 
Har du något ärende du verkligen minns? Avvikelser? Hur hanterar man det?  
 
 
Sker det någon återkoppling till 
 

● Brukaren 
● Anhöriga 
● Larmcentral 
● Läkare 
● Hemtjänst 
● Andra... 

 
(Varför? Hur ofta? Finns det satta rutiner?) 
 
 
Finns det någon återkoppling/information du skulle vilja ha? Varför är det inte så 
idag/Hur var det innan denna återkoppling uppföljning kom? 
 
a 
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Om du fick drömma lite hur ser ett perfekt system ut för dig? Vad gör att det inte kan se 
ut så nu? 
 
 
Är det någon som blivit av med sina trygghetslarm? Hur bedöms det? Varför? 
 
 
Vad är syftet med trygghetslarmet?  
 
 
Finns det andra produkter/tjänster som du anser är bättre? Varför?  
 
 
Vad är din/er relation till larmcentralen? Har du besökt en larmcentral någon gång? 
 
 
Vad är din/er relation till: 
 

● Hemtjänst 
● Anhöriga 
● Läkare 
● Andra... 

 
 
Finns det någon information ni inte får ge ut? (Vidare i larmkedjan) 
 
 
Finns det någon information ni vill ge ut? Varför? Andra vill att ni skall ge ut? Varför kan 
ni inte det?  
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Bilaga 3 - Intervjumall för kundinteraktioner med organisatorisk personal 
i den tredje iterationen 
Denna bilaga innehåller de intervjumallar som användes under den tredje iterationen vid 
kundinteraktion med en anställd på företaget Mind. 
 
Conversation Guide Mind - Iteration 3 
 
Namn: …  

Ålder: …  
 
Hej mitt namn är … och det här är min kollega … och vi studerar Teknisk Design på KTH. Vi 
arbetar just nu med ett projekt som …  
 
Är det ok att vi spelar in intervjun? Det är bara vi som kommer lyssna på inspelningen och 
anledningen till att vi spelar in är att vi vill fokusera på intervjun och sammanställa i efterhand. 
 
Berätta lite om dig själv? Varifrån kommer du?… 
 
 
Hur hamnade du här?  
 
 
Har du själv suttit och tagit emot samtal? 
 
 
Hur fungerar tjänsten?  
 
 
Hur kommer man i kontakt med tjänsten? 
 
 
Vilka är det som använder sig av den? Vilka är det som ringer? 
 
 
Vad brukar man vilja prata om? 
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Känner operatören av om det hjälper?    
 
 
Finns det några gånger det upplevs att samtalet inte hjälper? 
 
 
Finns det några behov ni inte kan möta? (T.ex. Hej jag skulle vilja … ) 
 
 
Väljer alla att vara anonyma?   
 
 
Hur finansieras tjänsten?  
 
 
Hur många arbetar med tjänsten? (Heltidsarbete och deltidsarbete) 
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Bilaga 4 - Intervjumall för kundinteraktioner med användare i den tredje 
iterationen 
Denna bilaga innehåller de intervjumallar som användes under den tredje iterationen vid 
kundinteraktioner med användare av trygghetslarm. 
 
Conversation Guide - Iteration 3 
 
Namn: …  

Ålder: …  
 
Hej mitt namn är … och det här är min kollega … och vi studerar Teknisk Design på KTH. Vi 
arbetar just nu med ett projekt som …  
 
Är det ok att vi spelar in intervjun? Det är bara vi som kommer lyssna på inspelningen och 
anledningen till att vi spelar in är att vi vill fokusera på intervjun och sammanställa i efterhand. 
 
Berätta lite om dig själv? Varifrån kommer du?… 
 
 
Hur hittade du hit?  
 
 
Har du ett trygghetslarm? (Vad tycker du om det? För- eller nackdelar?) 
 
 
Om ja: Hur ofta brukar du använda det? (Orsaker varför du larmar? Hur upplever du 
det? Hur funkar det?) 
 
 
Om nej: Får du någon annan hjälp i din vardag? (Hemtjänst?) 
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Bilaga 5 - Insikter från förstudien 
Denna bilaga innehåller de viktigaste insikterna insamlade från förstudien som samlats i olika 
kluster efter hur de hänger ihop.  
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1 
 

Bilaga 6 - Återskapad Customer Journey Map  
Denna bilaga innehåller den Customer Journey Map som utformades i arbetsrummet på KTH och 
efterliknar den som utformades tillsammans med en trafikledare på Malmö Larmcentral. 
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Bilaga 7 - Relations Matrisen 
Denna bilaga innehåller den Relations Matrisen som skapades och användes för att generera 
koncept.  
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Bilaga 8 - Triggermaterial för andra iterationen 
Denna bilaga innehåller det triggermaterial som användes vid kundinteraktioner under den andra 
iterationen. 
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Bilaga 9 - Value Proposition Canvas 
Denna bilaga innehåller den Value Proposition Canvas som skapades. 
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Bilaga 10 - Service Blueprint av befintlig samt förbättrad tjänst 
Denna bilaga innehåller de två Service Blueprint som utformades för den befintlig tjänst samt den 
förbättrade tjänsten. 



2 
 

 



3 
 

  



4 
 

 



5 
 

   



1 
 

Bilaga 11 - Triggermaterial för tredje iterationen 
Denna bilaga innehåller det triggermaterial som användes vid kundinteraktioner under den tredje 
iterationen. 
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Bilaga 12 - Business Model Canvas 
Denna bilaga innehåller den Business Model Canvas som skapades. 
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Bilaga 13 - Three Horizons of Growth 
Denna bilaga innehåller de två innovationsportfolios som sammanställdes för framtida arbete.  
 
Vidare sammanställdes två innovationsportfolios, en för vardera behovsgrupp. Dessa kan båda ses 
visualiserade i Figur 1. 
 

 
Figur 1: Illustrerar de tre horisonterna. 

 
Sammanställningen visar på en tioårsperiod, där varje horisont berörs av olika antaganden. De 
problemområden som detekterades under projektet ansågs vara i direktkontakt med extern 
utveckling. Nedan redogörs för varje horisont och för de olika tjänstekonceptens utveckling 
därinom.  

Horisont 1 

Den första horisonten definierades efter att främst se till en utvecklingskurva som låg inom ramen 
av 1 år. Med denna grund såg man främst potential att bemöta de relationsproblem som tydliggjorts 
under projektets gång främst genom utveckling av en informationsstandard samt genom att skapa 
en infrastruktur för information och på detta sätt skapa möjlighet för användaren att med säkerhet 
få rätt hjälp under lugnande omständigheter. Denna utveckling sågs främst möta behovet hos den 
användare som larmet ursprungligen var tänkt att bemöta.  
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Vidare sågs potential att utveckla nya relationer till aktörer, lokala träffpunkter samt telefonlinjer 
likt Mind, för att vid de tillfällen som användaren sökte kontakt kunna informera om dessa. Även 
för att se till så att aktörer likt Mind bemöter behovet av social gemenskap och inte enbart 
medmänskliga samtal, genom att skapa relation mellan dem och träffpunkter. Detta sågs som krav 
för att larmcentral skulle kunna inkorporera dessa aktörer, se Figur 2. 
 

 
Figur 2: Schematisk bild över de olika aktörernas förhållande till varandra.  

 
Genom att skapa kontakt med yttre aktörer sågs även en möjlighet för MLC att, med låg risk, 
undersöka det tänkta värdeerbjudandet. På sikt skulle detta skapa en förståelse för att bekräfta eller 
dementera värdeerbjudandet.  
 
Genom att under första horisonten skapa en relation med yttre aktörer som möter behovet av social 
gemenskap möjlighet att utveckla en kravspecifikation för tjänsten baserad på användarens behov, 
vilket skulle ligga till grund för en offentlig upphandling alternativt för en intern utveckling. 
Genom detta ses en möjlighet att vidareutveckla tjänsten för att bli en integrerad del av 
trygghetskedjan. Ett agerande som skulle resultera i en tjänst som aktivt behöver förnyas för att 
möta de behov som definierats. Larmcentralens roll skulle utgå från att vara  

Horisont 2 
MVTe-mässan vittnade om att utvecklingen gick i riktning mot ett informationsutbyte om 
användaren som skedde i realtid. Dels att inhämta olika typer av hälsodata men även att få 
information om positionering av brukaren för att på så sätt skapa en trygghet som främjar social 
kontakt. Detta sågs som främsta utgångspunkten vid horisont två där förväntningarna på Malmö 
Larmcentral således blir att ta del av denna utveckling. Att integrera ny typ av hårdvara som 
möjliggör tydlig kommunikation mellan användare och larmoperatör samt levererar uppdaterad 
information om användaren i realtid.  
 
Genom att under första horisonten skapa en relation med yttre aktörer som möter behovet av social 
gemenskap gör det sedan möjligt att vidareutveckla tjänsten för att bli en integrerad del av 
trygghetskedjan. På detta sätt finns det en möjlighet att utveckla en kravspecifikation för tjänsten 
baserad på användarens behov, vilket skulle ligga till grund för en offentlig upphandling alternativt 
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för en intern utveckling. Ett agerande som skulle resultera i en tjänst som aktivt behöver förnyas 
för att möta de behov som definierats. 

Horisont 3 

Inkorporering av Artificiell intelligens sågs som en möjlighet på sikt där förväntningarna av dess 
funktion främst skulle ligga i analys av hälsodata i för att förebygga fall i så stor utsträckning som 
möjligt. Antagandet var att fallolyckor inte helt skulle försvinna eller helt kunna förebyggas. 
Larmcentralens roll utgick från insikten att användare vid fall upplevde trygghet i att kunna 
kommunicera med en medmänniska även om användaren för tillfället var ensam. Således 
definierades larmcentralens roll till att agera lugnande för användaren vid stunder av oförutsedda 
händelser i eller utanför hemmet. Denna framtida roll kan även ses korrelera med larmcentralens 
roll i förhållande till behovsgruppen Ensamanvändare.  
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