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Sammanfattning 
Idag ligger den årliga kostnaden för hemtjänstens transporter i Falun/Borlänge på 31 miljoner 
kronor. Det framgår av tidigare forskning att det är möjligt att minska dessa kostnader genom en 
omstrukturering av den befintliga hemtjänsten. Omstruktureringen syftar till att få en större andel 
äldre människor, som är i behov av vård, att bo i särskilda boenden, för att på så sätt minska 
transportkostnaderna. 
 
Det finns därför behov av system som gör att hemtjänsten kan planera sina insatser på ett sådant 
sätt att transporterna fungerar så effektivt som möjligt. Genom bättre planering finns det vinster 
att göra. Vinsterna är inte enbart av ekonomisk karaktär utan omfattar även minskad 
miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet, samt bättre service. Ett sätt att uppnå detta 
är att ge hemtjänstepersonalen bättre navigeringsstöd när de transporterar sig mellan kunderna. I 
uppsatsen beskrivs en sådan lösning genom en utvecklad prototyp som bygger på en 
standardiserad samverkan mellan ett planeringssystem och en navigationstjänst. 
Utvecklingsarbetet har därför också utgjort ett första steg i att utveckla en standardiserad e-
infrastruktur för hemtjänsten. 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån teori och de erfarenheter som utvecklingen av prototypen gett 
diskutera generella frågeställningar som är av intresse i samband med utveckling av 
standardiserade e-infrastrukturer. 
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Summary 
The annual cost of home care services of transport in Falun/Borlänge, is now at 31 million 
kronor. It is clear from previous research that it is possible to reduce these costs through a 
restructuring of the existing home-help service. The restructuring aims to have a higher 
proportion of older people, who are in need of care, to live in special accommodation, in order to 
reduce transport costs. 
 
Therefore there is a need for systems that allow home-help service to plan their operations in 
such a way that transport is working as efficiently as possible. Through better planning, there are 
profits to be done. The rewards are not only of an economic nature but also include a reduced 
environmental impact, better working environment, improving road safety, and better service.  
 
One way to achieve this is to give home-help service personnel better navigation aid when they 
move between the customers. The thesis describes such a solution through a developed prototype 
based on a standardized interaction between a planning and a navigation service. 
 
The thesis describes such a solution through a developed prototype based on a standardized 
interaction between a planning and a navigation service. Development work has also been a first 
step in developing a standardized information infrastructure for home-help service. 
 
The purpose of the thesis is, on the basis of theory and the experience we have acquired through 
the development of the prototype, to discuss general issues which are of interest when 
developing standardized information infrastructure. 
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1 Inledning 
I detta kapitel i avsnitt 1.1 ges en beskrivning som utgör bakgrunden till detta arbete. I avsnitt 
1.2 beskrivs de båda uppdragsgivarna. I avsnitt 1.3 beskrivs det problemområde som är aktuellt 
för uppsatsen. I avsnitt 1.4 beskrivs uppsatsens syfte. I avsnitt 1.5 beskrivs uppsatsens mål. I 
avsnitt 1.6 beskrivs de avgränsningar som är gällande för arbetet. Viktiga begrepp i uppsatsen 
beskrivs i avsnitt 1.7. Till sist, i avsnitt 1.8 beskrivs uppsatsens disposition. 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Det pågår idag ett forsknings- och utvecklingsprojekt där det framgår att den årliga kostnaden för 
hemtjänstens transporter, inräknat kostnaden för hemtjänstpersonalens tid, ligger på drygt 31 
miljoner kronor, för Borlänge/Falun vilket går att läsa i rapporten Samhällsbetalda transporter 
inom Vård och Omsorg (TFK TransportForsK, 2007). Syftet med projektet är att studera 
möjligheterna till en bättre samordning och effektivisering av transporter inom vård- och 
omsorgsverksamhet (VO-verksamhet). I projektet ingår att undersöka hur hemtjänsten idag 
bedriver och planerar sin verksamhet och hur transporterna hanteras i samband med detta.  
 
Det framgår även att det är möjligt att, via en omstrukturering av vård och 
omsorgsverksamheten, få en lägre samhällsekonomisk kostnad. Den omstrukturering som 
omnämns i rapporten innebär en återgång till att låta en större andel äldre bo i särskilda boenden, 
i motsats till vad som skett på senare tid då trenden varit att låta äldre bo kvar i sina ordinära 
boenden. Den samhällsekonomiska kostnaden skulle, för de båda kommunerna, minska med 
mellan 5,0 – 6,1 miljoner kronor per år, genom minskade transporter - av detta är ca 75 % värdet 
av inbesparad tid.  
 
Vägverket skriver i en annan rapport, Handbok för bättre kommunala tjänsteresor (Vägverket, 
2006), om hur en bättre planering av de resor som görs i hemtjänsten kan leda till minskade 
kostnader, minskad miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och bättre service. Tid 
frigörs, då mindre tid behöver läggas på transporter och på planering av insatser och resor. 
Vidare skriver de att med bättre planering kan tiden utnyttjas bättre genom att mer tid kan läggas 
på kärnverksamheten. Det blir en bättre jämnare arbetsbelastning för personalen och effektivare 
utnyttjande av övriga resurser.  
 
I avhandlingen Spår av datoriseringens värden – Effekter av IT i äldreomsorg (Hedström, 2004 
s246), konstateras det att den lösning som finns när det gäller planering av kommunala 
äldreomsorgsverksamheter behöver förenklas och bearbetas ytterligare för att fungera 
tillfredsställande. Detta beror, enligt Hedström (ibid), på att vi idag på ett alltför klumpigt sätt 
försöker att ta hänsyn till äldreomsorgsarbetets krav på både styrning och flexibilitet. 
 
Med utgångspunkt från beskrivningen ovan framgår det att det finns ett starkt behov av ett bättre 
IT-stöd för hemtjänstverksamheten och för att kunna planera verksamhetens resande i samband 
med detta. Det finns idag ett antal olika aktörer som tillhandahåller system för planering samt 
uppföljning av insatser för hemtjänsten. CareTech är en av dessa aktörer och tillhandahåller ett 
insatssystem som kallas för i-care. Med hjälp av i-care kan insatserna hos kunderna planeras in 
med utgångspunkt från nödvändiga personalresurser och den restid som behövs för att 
genomföra insatserna. Resultatet av planeringen utgörs av en arbetsorder till varje anställd som 
utför insatser i hemtjänsten. Den arbetsorder som skapas är baserad på restider för transport 
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mellan olika kundadresser inom hemtjänsten. Restiderna beräknas i dagsläget endast på 
transportslagen gång och bil, och detta genom att beräkna fågelvägen mellan kundadresserna 
med en påläggsfaktor beroende på transportslag, vilket medför att tidsangivelserna på 
arbetsordern inte nödvändigtvis stämmer överens med den faktiska tiden. Det har därför funnits 
ett behov av att förbättra informationen om restiderna i i-care. CareTech har därför inlett ett 
samarbete med Triona.  
 
Triona är ett företag som erbjuder IT-system och tjänster inom transportområdet, bl.a. 
restidsinformation och vägvalstjänster (ruttplanering). CareTech och Triona har inlett ett 
samarbete där det utvecklats en tjänst där restiderna mellan de olika kundadresserna beräknas 
med en vägdatabas som grund. Genom detta kan riktiga restider beräknas och i-care har genom 
detta kunnat höja kvaliteten på restiderna och därmed minska felmarginalen mellan den 
beräknade tiden och den faktiska tiden som det tar att förflytta sig mellan kunderna. Denna tjänst 
används ännu inte i skarpt läge. 
 
Behovet av att få tillgång till relevant restidinformation i i-care visar på betydelsen av att skapa 
en fungerande informationsinfrastruktur (e-infrastruktur) inom hemtjänsten, dvs. där ett antal 
informationssystem eller systemkomponenter kan samverka med varandra. I en sådan e-
infrastruktur måste insatssystemet (i-care i detta fall) kunna kommunicera på ett standardiserat 
sätt med tjänster och system som tillhandahåller restider och rutter. 
 
De båda företagen planerar därför att fortsätta sitt samarbete och därmed även utveckla en e-
infrastruktur för planering av insatserna som inkluderar riktiga restider och navigationsstöd. Vi 
har i samråd med Triona och CareTech beslutat att e-infrastrukturen skall vidareutvecklas så att 
den är i linje med de krav som ställs i standarden SS-ISO 19133:2006. Detta är till fördel för 
båda företagen då deras interoperabilitet gentemot andra aktörer på marknaden ökar. För Trionas 
del innebär detta att ett, standardiserat gränssnitt ökar möjligheterna, att flera företag på 
marknaden kan ansluta sig till deras vägvalstjänst. CareTech i sin tur har möjlighet att ansluta 
insatssystemet i-care till andra vägvalstjänster i kommuner där Triona inte är verksamma.  
 
1.2 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivarna CareTech och Triona AB beskrivs nedan. 

1.2.1 CareTech AB 
CareTech består av bolaget CareTech Soft Solutions och i-Tel och är verksamt i 15 länder. 
CareTech utvecklar och marknadsför larm- och säkerhetsprodukter. Företaget levererar både 
enstaka produkter och kompletta system till kunder inom äldre- och hemvård samt annan 
offentlig och privat verksamhet. De produkter som levereras är bland annat trygghetstelefoner 
och trygghetslarm samt ett planeringssystem för insatser (i-care) för personal inom äldrevården. 
i-care är ett planerings och uppföljningssystem för hemtjänstpersonal som i slutändan genererar 
ett insatsschema (en arbetsorder) för personalen.  
 
I Falun har CareTech ett av sina kontor. De samarbetar med flera kommuner i Sverige. Detta 
samarbete sker genom att kommunerna köper larm- och säkerhetsprodukter men också genom att 
kommunerna köper och använder sig av i-care för insatsplanering inom hemtjänsten. 
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Borlänge kommun hade ett behov av att kunna redovisa den tid som utfördes i hemtjänsten. 
Detta var början till ett samarbete med CareTech. Tillsammans har de arbetat fram det planerings 
och uppföljningsverktyg som idag kallas i-care. 

1.2.2 Triona 
Triona är ett IT-företag med lång erfarenhet inom specifika verksamhetsområden som till 
exempel affärslösningar, väg- och järnvägområdet, industri, skogsbruk och virkesflöden, teknisk 
förvaltning, telekom, trafikinformation/ITS, GIS och ärendehantering. 
 
Triona har ytterligare kunskap inom systemarkitektur, utveckling, integration och förvaltning av 
system. Triona utvecklar också olika typer av vägvalstjänster och tjänster för restids- samt 
ruttberäkningar. 
 
1.3 Problemformulering 
Utan ett planeringssystem av insatser som tar hänsyn till avståndet mellan kundernas adresser 
blir hemtjänstens personalresor tidskrävande och kostsamma. Idag beräknas restiden på 
fågelvägen mellan de olika kundadresserna vilket medför att tiderna inte stämmer överens med 
den faktiska tid det tar att förflytta sig mellan kundadresserna. Detta medför problem för både 
personal och kunder.  
 
CareTech har identifierat ett önskemål hos sina kunder om en ruttbeskrivning över den 
optimerade rutten samt en kartbild över färdvägen. Detta medför att CareTech vill kvalitetssäkra 
sitt system genom att erbjuda kartbilder tillsammans med den beräknade rutten, till personalen.  
 
Ytterligare ett problem är att den befintliga kommunikationen mellan systemen, idag inte bygger 
på öppna standarder. Genom att använda sig av en standard (de jure standard) ökar Trionas 
tillgänglighet mot sina kunder och CareTechs möjlighet att ansluta sig till andra 
tjänsteleverantörer, som även de förhåller sig till samma standard. 
 

1.4 Mål 
Målet med arbetet är att ta fram en fungerande prototyp, som erbjuder vägbeskrivning samt 
karta, vilken är möjlig att integrera med en arbetsorder inom hemtjänsten. Tanken är att det ska 
vara möjligt att via ett grafiskt gränssnitt få en vägbeskrivning med tillhörande karta, som 
baserar sig på kundadresser. Detta navigeringsstöd är tänkt att fungera som ett stöd för 
hemtjänstens personal. Målet är också att basera denna prototyp på en öppen standard vilket gör 
att utvecklingsarbetet skall bidra till att utveckla hemtjänstens e-infrastruktur i den verksamhet 
som studerats. 
 

1.5 Syfte 
Syftet är att med utgångspunkt från den utvecklade prototypen och den vidareutvecklade e-
infrastrukturen, analysera problem och möjligheter med att utveckla standardiserade e-
infrastrukturer. 
 
1.6 Avgränsningar 
I detta arbete, gällande e-infrastruktur, avgränsar vi oss till att fokusera på hemtjänstens 
verksamhetsplanering. Verksamhetsplaneringen avgränsas i sin tur till samarbetet mellan 
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CareTech och Triona. Transporter inom hemtjänsten syftar endast på transporter som utförs av 
hemtjänstens personal, som vid tillfället avser att besöka kunder enligt arbetsorder. 
 

1.7 Definitioner av begrepp 
Informationsinfrastruktur  
Informationsinfrastruktur definieras enligt Hanseth och Lytinen (Hanseth & Lytinen, 2004 s9) 
som: “a shared, evolving, heterogeneous installed base of IT capabilities among a set of user 
communities based on open and/or standardized interfaces” 
 
e-infrastruktur  
e-infrastruktur kan enligt (Selvén, 2007) liknas med informationsinfrastruktur och kommer under 
detta arbete vara den definition av begreppet som vi använder oss av. 
 
i-care 
i-care är ett planerings och uppföljningssystem inom hemtjänst, vårdsektor och LSS-verksamhet. 
Systemet kvalitetssäkrar insatserna, då det är möjligt att se vilka insatser som utförts, när och av 
vem insatsen är utförd samt hur lång tid det tog att utföra insatsen. 
 
Kund  
Den person som är beviljad samt nyttjar hemtjänst kallas i dag för kund. Tidigare kallades denna 
person för brukare. 
 
Informationssystemarkitektur 
Informationssystemarkitektur (Axelsson 1998, s 61-62) är ett samlande begrepp för: 
 

• Fördelning av information och informationsbehandlande uppgifter, och därmed ansvar, 
mellan olika informationssystem samt mellan system och manuellt utförande. 

 
• Samverkan (kommunikation) som sker mellan olika informationssystem samt mellan 

system och övrig verksamhet.  
 
Webbtjänst/Web Service 
W3Cs Web Services Architecture Working Group har enats om följande definition av en Web 
Service. 

A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine 
interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable format 
(specifically WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its 
description using SOAP messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in 
conjunction with other Web-related standards. 

(Web Services Architecture Working Group, 2004) 
 
MNTTS  
Multi Node Travel Time Service, är en webbtjänst som tillhandahåller restider mellan kunder.  
 

1.8 Disposition 
Uppsatsen består av åtta kapitel som presenteras i Figur 1.1. 
 



 
 
Figur 1.1 Disposition över uppsatsen 
 
Kapitel 1 Inledning, Beskriver bakgrund, uppdragsgivare, problemområde, mål samt uppsatsens 
syfte. Kapitel 2 Metod, Beskriver de metoder som används i arbetet. I kapitel 3 beskrivs de 
begrepp som är viktiga för uppsatsen, e-infrastruktur, och hemtjänsten samt vad som avses med 
en e-infrastruktur för hemtjänsten. Kapitel 4 och 5 beskrivs den fallstudie som genomförts. I 
kap.4 görs en nulägesbeskrivning av hemtjänsten och dess systemarkitektur, med utgångspunkt 
från den verksamhet som studerats i fallstudien, vilket omfattar de system och komponenter som 
inkluderas i samarbetet mellan CareTech och Triona. I kapitel 6 ges ett förslag till hur denna 
verksamhet kan vidareutvecklas genom en prototyp och en standardiserad e-infrastruktur., I det 
slutliga kapitlet slutsats och diskussion sammanfattas arbetet och förslag på fortsatt fördjupning 
presenteras. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts, samt en beskrivning av arbetets utförande. De 
metoder vi valt att använda oss av är litteraturstudier, intervjuer, observation och 
metodkomponenter ur VIBA/SIMM. I avsnitt 2.1 presenteras arbetets studieform. Avsnitt 2.2 
beskrivs de datainsamlingsmetodik som använts. I avsnitt 2.3 beskrivs de delar ur VIBA/SIMM 
som använts för att analysera hemtjänstens verksamhet. Slutligen i avsnitt 2.4 diskuteras 
systemstrukturering och behovet av metoder för att analysera e-infrastrukturer. 
 

2.1 Arbetets studieform  
Att bedriva vetenskapliga studier kan beskrivas på olika sätt, Björklund & Paulsson delar in 
dessa i fyra olika sätt. Valet av studiesätt är beroende på den redan existerade kunskapen inom 
gällande område. De olika studiesätten är explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa 
studier. Explorativa studier är undersökande studier som används när det finns lite kunskap inom 
området och arbetet syftar till att ge ökad förståelse inom området. Deskriptiva studier är 
beskrivande studier och används när det redan finns grundläggande kunskap inom området och 
syftet med arbetet är att beskriva området. Explanativa studier är förklarande studier som 
används när syftet är att ge en djupare kunskap och förståelse då man vill både beskriva och 
förklara området. Slutligen normativa studier används när det redan finns kunskap och förståelse 
inom området och syftet med arbetet är att ge vägledning och föreslå åtgärder (Björklund & 
Paulsson, 2003). 
 
Vårt arbete kan beskrivas som en explanativ fallstudie genom att vi utifrån en specifik 
verksamhet, hemtjänsten i Borlänge och deras IT-baserade planeringssystem, vill ge en djupare 
kunskap och förståelse för hur det är att utveckla tjänster som bygger på en standardiserad 
samverkan mellan olika system och systemkomponenter. Syftet med detta är att detta ska bidra 
till ett kunnande om vad det innebär att utveckla e-infrastrukturer. 
 
Metodtriangulering för att öka validiteten 
Vi har valt att använda oss av flera olika metoder s.k. metodtriangulering. De metoder som 
används är litteraturstudier, intervjuer och VIBA/SIMM, dessa beskrivs längre ner i detta kapitel.  
 
Vårt arbete har genomförts med två olika datainsamlingsmetoder och en analysmetod. Detta 
arbete har lett fram till resultatet se beskrivning i figur 2.1. 
 



 
Figur 2.1 Figur över metodiken som användes i uppsatsen 
 
Litteraturstudier har, under arbetet med denna uppsats, varit av stor vikt då det förekommer 
begrepp som varit särskilt viktiga att definiera. De begrepp som varit viktigast att få en djupare 
förståelse för är e-infrastruktur, standard och hemtjänst, vilka beskrivs i detalj under kapitel 3.  

 
Vi har utfört kvalitativa intervjuer med berörd personal på CareTech. Vi har även tagit del av en 
ljudinspelning innehållande en intervju med planeringspersonal från hemtjänsten (Elina, 2007). 
Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, då frågornas ordning har varierats utifrån de 
svar intervjupersonen gav. Vi har även genomfört telefonintervjuer med personal på CareTech 
för att erhålla kompletterande uppgifter. 
 
Materialet som framkom av intervjuerna användes till att beskriva de verksamhetsprocesser som 
utförs i samband med planering, avrapportering och uppföljning av insatserna inom hemtjänsten. 
Beskrivningen av detta är gjort enligt VIBA/SIMM (Goldkuhl m.fl., 2001). 
 
Vi har också ingående studerat två standarder SS-ISO 19133:2006 Geografisk information 
Lägesbaserade tjänster för spårning och navigering samt SS-ISO 19107:2003 Geografisk 
information – Modell för att beskriva rumsliga aspekter 
 
Med utgångspunkt från dessa förutsättningar har vi sedan utvecklat en prototyp och e-
infrastruktur. Vi har också analyserat och diskuterat problem och möjligheter med att utveckla 
standardiserade e-infrastrukturer. 
 
Medvetna val för ökad objektivitet och värdering 

8 



9 

Den empiriska undersökning som genomförts kan anses att den inte är fullständig då det inte 
skett några intervjuer med hemtjänstepersonalen som producerar tjänsterna hos kunden. Men 
detta är ett medvetet val av oss då vi anser att den intervju som genomförts med planeraren för 
hemtjänstgruppen är nog tillförlitlig. Planeraren arbetar också själv med insatser i kundernas hem 
under den tid som hon inte sköter planeringen. En person som har en sådan central roll som det 
ändå är att sköta planeringen anser vi ha kontroll över de behov som finns hos personalen.  
 
Ytterligare ett val som vi gjort är att i de intervjuer som skett med personal på CareTech, där det 
framkommit önskemål och ruttbeskrivning från deras kunder, har vi valt att tro på det som sagts, 
utan att själva genomföra någon forskning om detta önskemål är i likhet med vad användarna av 
i-care verkligen vill. Vi menar att det inte finns någon anledning för CareTech att tala om behov 
som inte finns hos användarna. 
 
2.2 Datainsamlingsmetodik 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts, då denna metod ger en möjlighet till 
djupare förståelse genom att man kan anpassa frågorna under intervjun baserat på tidigare svar 
(Björklund & Paulsson, 2003). Intervjuerna har i största möjliga mån dokumenterats i form av 
ljudupptagning, då denna typ av dokumentation säkerställer att man inte missar viktiga 
detaljer/nyanser under intervjutillfället samt att intervjuprocessen fortlöper på ett mer naturligt 
sätt än om man dokumenterat genom anteckningar (Nyberg, 2000). Ytterligare en anledning till 
att vi valde denna typ av dokumentation var att det är lättare att följa upp respondentens svar 
genom att ta del av svaret vid upprepade tillfällen.  
 
En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att de kan vara tidskrävande då det tar tid att 
lyssna och tolka respondentens svar. Tolkningen av intervjuerna kan vara en nackdel då detta 
kan leda till oklarheter om, som i vårt fall, flera personer tolkar olika. Att vara fler som tolkar 
kan också vara en styrka då det ges möjlighet till fler infallsvinklar vilket förhoppningsvis leder 
till att tolkningen blir så likt det respondenten menade med sitt svar som möjligt. 
 
Telefonintervjuerna som genomförts har dokumenteras genom anteckningar. Denna 
notationsform är inte lika tillförlitlig som ljudupptagning då det är lätt att missa något som sägs i 
intervjun (Nyberg, 2000 s106). Dessa intervjuer har inte var så omfattande och vi anser därmed 
att denna notationsform är tillförlitlig för ett gott resultat. 
 

2.3 Analysmetodik 
Insamlad data om verksamheten har beskrivits och analyserats med hjälp av metodkomponenter i 
systemutvecklingsmetoden VIBA/SIMM som beskrivs i kompendiet Handlingsbara IT-system 
(Goldkuhl & Cronholm, 2001). De metodkomponenter som använts är handlingsgrafer, 
problemlista och styrkelista. Handlingsgrafer har använts för att på ett tydligt och lättförståligt 
sätt, beskriva de verksamhetsprocesser som finns inom hemtjänsten.(Goldkuhl & Cronholm, 
2001 s68) Problemlistan har använts för att dokumentera de problem som framkom vid 
probleminventeringen och styrkelistan har använts för att beskriva det som fungerar bra i 
verksamheten. 



2.3.1 Handlingsgrafer  
Handlingsgrafer har använts för att beskriva verksamhetsprocesserna inom hemtjänsten i 
Borlänge kommun. Handlingsgrafer används i första hand för att beskriva och analysera en 
verksamhet genom de handlingar som utförts  (Cronholm & Goldkuhl, 2006). Syftet med att 
upprätta handlingsgrafer var att identifiera verksamhetens omfattning, berörda 
informationssystem, aktiviteter samt informationsflöde. Identifieringen av aktiviteter och 
informationsflöde gjordes för att på ett övergripande sätt beskriva i vilken ordning 
verksamhetens aktiviteter utförs. 
 
Beskrivning av använda notationer i handlingsgrafer 
Följande notationer används i uppsatsen. En mer ingående beskrivning av de notationer som 
används i SIMM, se  (Cronholm & Goldkuhl, 2006). 
 

 
Figur 2.2 Aktivitet 

Figur 2.2 visar notationen för en aktivitet. 
Aktiviteten innehåller en beskrivning vad som 
avses, dess aktör och plats för utförandet. 
 

 
Figur 2.3 Informationsobjekt 

Figur 2.3 illustrerar information, ett s.k. 
informationsmeddelande. Informationen 
beskriver i sin enklaste form innehållet i ett 
meddelande. 
 

2.3.2 Identifiering av problem 
Probleminventering innebär att identifiera, formulera och analysera problem. Vanligtvis räcker 
det inte att endast lista problemen utan också identifiera sambandet mellan dem. Syftet med 
problemanalysen är att se en problemstruktur för att upptäcka centrala problem som också ligger 
till grund för andra problem. De centrala problemen är viktigast att lösa (Goldkuhl & Cronholm, 
2006 s65).  

2.3.3 Identifiering av styrkor 
Styrkeanalysen används för att kartlägga det som idag fungerar bra i verksamheten och vilka 
positiva förhållanden som bör tas till vara på och utnyttjas. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988 s91).  
 
Resultatet av genomförd verksamhetsanalys redovisas i kapitel 4. 
 

2.4 Metodik för analys av e-infrastrukturer 
Vi har inte hittat någon utarbetad metod som kan användas för analys av e-infrastruktur. I 
Strukturering av informationssystem- arkitekturstrategier i teori och praktik (Axelsson & 
Goldkuhl, 1998 s153) beskrivs en metod för systemstrukturering som kan användas för att 
analysera informationssystemarkitekturer som även är av intresse i samband med utveckling av 
e-infrastrukturer Denna metodik pekar på vikten av att arbeta strategiskt i samband med 
systemutveckling och att i samband med detta beakta samverkan mellan informationsteknik, 
informationssystem, information och verksamhet. Vi menar dock att analysera e-infrastruktur 
innebär mer än att endast analysera informationssystemarkitekturen. Det är nämligen nödvändigt 
att ta hänsyn till de specifika egenskaper som karaktäriserar en e-infrastruktur (se kap.3.1). Det 
finns därför behov av att utveckla metodik för analys och utveckling av e-infrastrukturer.  

10 



11 

3 e-infrastruktur för hemtjänsten 
I detta kapitel beskrivs begreppen e-infrastruktur och hemtjänst. I avsnitt 3.1 ges en generell 
beskrivning av begreppet e-infrastruktur, samt uppsatsens definition av e-infrastruktur. Syftet 
med avsnitt 3.2 är att beskriva hemtjänsten på ett generellt sätt samt att definiera vad som avses 
med begreppet hemtjänst i uppsatsen. Syftet är också att på ett generellt sätt beskriva vad som 
avses med en e-infrastruktur för hemtjänsten 
 
3.1 e-infrastruktur 
Den grundläggande betydelsen av begreppet infrastruktur är ”system av anläggningar och driften 
av dessa, som utgör grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall 
fungera” (Nationalencyklopedin, 2008). Utifrån denna definition kan man säga att infrastruktur 
utgör en bas för, t.ex. en viss verksamhet. Användningen av informationssystem utgör också 
basen för de flesta verksamheter som bedrivs idag. Informationssystemet ska stödja 
verksamhetens processer (Selvén, 2007). Att enbart, studera enskilda informationssystem i en 
verksamhet ger dock ingen helhetsbild av verksamheten. För att få en helhetsbild måste man 
också studera hur flera olika informationssystem samverkar med varandra, dvs. relationerna 
mellan dessa system.  
 
E-infrastrukturen för en verksamhet omfattar inte enbart den egna organisations 
informationssystem utan även de informationssystem som används av de organisationer som den 
egna organisationen samverkar med (ibid.). 
 
Hanseth och Lyytinen definierar begreppet informationsinfrastruktur som “A shared, evolving, 
heterogeneous installed base of IT capabilities among a set of user communities based on open 
and/or standardized interfaces”(Hanseth & Lyytinen, 2004). 
 
Selvén (2007) menar att Hanseth och Lyytinens definition av informationsinfrastruktur även kan 
användas för att beskriva begreppet e-infrastruktur, då dessa två begrepp, enligt Selvén, är 
liktydiga med varandra. Vidare beskriver Selvén i Krav på e-infrastrukturer inom 
transportområdet – Vägverkets hantering av tjälrestriktioner e-infrasturkturen på följande vis: 
 

1. e-infrastruktur finns som regel inte till för en specifik uppgift eller för en specifik 
användargrupp eller organisation. Istället stödjer e-infrastrukturer ett mer allmänt utbyte av 
information och tjänster mellan användare (shared). 
 
2. e-infrastrukturer utvecklas (evolving) kontinuerligt och saknar fasta gränser. Nya IT-system 
tillkommer och andra försvinner, ny funktionalitet läggs till och annan tas bort. När förändringar 
sker ställs krav på att de ska passa in i den befintliga e-infrastrukturen (installed base), vilken 
därmed är av avgörande betydelse för hur utvecklingen av e-infrastrukturen kan ske. 
 
3. e-infrastrukturer är heterogena (heterogeneous) genom att de består av ett flertal olika sorts 
komponenter som är sammankopplade med varandra. Karaktäristiskt är också att komponenterna 
och kopplingarna ständigt förändras. 
 
4. För att möjliggöra design av e-infrastrukturer krävs dels att infrastrukturen är öppen (open) och 
dels att den är baserad på någon typ av standard (standardized). Även tidsperspektivet är gränslöst 
på så sätt att det inte finns någon angiven start- och sluttid för en e-infrastruktur. 

 (Selvén, 2007) 
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För att underlätta förståelsen av vad som avses med begreppet e-infrastruktur så menar Hanseth 
och Lyytinen att det är möjligt att göra en uppdelning på horisontella samt vertikala e-
infrastrukturer. 
 
Vertikala e-infrastukturer delas upp baserat på sin storlek och omfattning. Vertikala e-
infrastrukturer delas upp enligt följande nivåer (Hanseth & Lyytinen, 2006): 

• Universal service (universiell nivå) 
• Business sector (branschnivå) 
• Corporate (företagsnivå) 

 
Ett annat sätt att dela upp e-infrastuktur är att göra en horisontell uppdelning. Den horisontella 
uppdelningen kan göras i liknelse med abstraktionsprinciper som används vid systemutveckling.  
 
Den horisontella uppdelningen görs enligt följande (ibid): 

• Application infrastructure (fuktionell infrastruktur) 
• Service infrastructure (informationsinfrastruktur) 
• Transport infrastructure (datatransportinfrastruktur) 

 
Vår definition av e-infrastruktur 
Den definition av e-infrastruktur som används i uppsatsen ligger i linje med det som beskrivits 
ovan. 
 
Vid utveckling av e-infrastruktur är Selvéns ovan nämnda punkter ett krav. Då e-infrastrukturen 
inte har några fasta gränser kan den hela tiden förändras. Ny funktionalitet läggs till samt 
försvinner, i och med detta är det viktigt att ny funktionalitet som läggs till passar in i den redan 
befintliga e-infrastrukturen.  Detta gäller även det som skall tas bort, då borttagning av 
funktionalitet inte får innebära att den funktionalitet som återstår slutar att fungera.  
 
Enligt Hanseth och Lyytinens kategorisering av den vertikala e-infrastrukturen tillhör vårt arbete 
branschnivån. Detta genom att vårt arbete främst är inriktat mot att få två olika typer av 
applikatioer att samverka genom en branschspecifik standard. Begreppet standard beskrivs 
närmare i avsittet nedan. 
 
3.2 Standard 
Standarder (se punkt 4 ovan) utgör en grundläggande egenskap för e-infrastrukturen. Standards 
möjliggör att e-infrastrukturen kan vidareutvecklas på ett organiskt sätt med avseende på e-
infrastrukturens räckvidd och funktionalitet. Standarder utgör en viktig del av e-infrastrukturens 
arkitektur (Hanset och Lyytinen, 2004).  Därför är det vid utvecklingen av yttersta vikt att e-
infrastrukturen bygger på standard då standard är en grundförutsättning för e-infrastrukturens 
existens (Hanseth & Lyytinen, 2006). 
 
Enligt International Organization for Standardization (ISO) som är en internationell 
standardiseringsorganisation definieras begreppet standard som ett ”dokument, upprättat i 
konsensus och fastställt av erkänt organ, som för allmän och upprepade användning ger regler, 
riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga reda i 
ett visst sammanhang” (SIS, 1998 s13). 
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Brunsson m.fl. (1998 s13) skriver att: 

En standard är en slags regel. En regel talar om för oss hur vi skall göra i vissa situationer. En 
regel pekar ut vad som är lämpligt eller tillåtet, eller så är den negativt formulerad och pekar ut 
vad vi inte bör göra. Regler är tänkta att gälla vid fler än ett tillfälle, och de flesta regler gäller fler 
än en person. 
 

Brunsson m.fl. (1998 s20) skriver att det är möjligt att dela in standard i tre grupper. 
• Standard för vad något är (Detta talar om vad något är, inom IT-området används denna typ av 

standarder för att skapa tekniska terminologier) 
• Standard för vad vi gör (Beskriver vad som skall utföras, kan vara processer i en organisation 

eller vilka produkter som ska tillverkas) 
• Standard för vad vi har (Gäller t ex. planer för något eller tydliga mål) 

 
Rydén (1996 s6) beskriver standard som ”en frivilligt framtagen gemensam lösning på ett ofta 
återkommande tekniskt problem”. Enligt Rydén är standard oftast ett pappersdokument med en 
informationsmängd som görs tillgänglig. Vidare skriver han att en standard ska vara 
lättillgänglig för den som behöver den. Men att använda den ska vara frivilligt. 
 
I samband med IT-området definierar Jakobs (2003, s2) begreppet på följande sätt. 
 

A publicly available definitive specification of procedures, rules and requirement, issued by a 
legitimated and recognised authority through voluntary consensus building observing due 
process, that establishes the baseline of a common understanding of what a given system and 
service should offer 
 

Enligt Forsman (2005, s53) visar denna definition att standarder inom IT-området innehåller 
allmänt tillgängliga specifikationer, procedurer, regler och krav som utgör grunden för en 
gemensam förståelse av vad ett givet system eller tjänst skulle kunna erbjuda.  
 
Denna definition beskriver också på ett bra sätt den standard som fokuseras i denna uppsats. Den 
standard som vi valt att arbeta med är ISO 19133:2006 ett regelverk för och krav på en  
ruttplanerings/navigerings tjänst Detta är de jure standarder som började att växa fram under 80 
och 90-talet inom IT-området, och är standarder som tagits fram av olika tekniska kommittéer på 
internationell och nationell nivå. Dessa standarder utgör en viktig del av e-infrastrukturen. 
  
De jure standard innebär att officiella standardiseringsorgan via en teknisk kommitté har genom 
konsensus tagit beslut om en gemensam lösning. Inom denna grupp ingår också regeringsstödda 
standarder där lagstiftning kan påverka (Jacobsson, 2006). 
 
De facto standard är en standard som faktiskt tillämpas utan att den föregåtts av en formell 
överenskommelse eller annan rättsgrund.(Wikipedia, 2008). De facto standard är en standard av 
tradition, en standard som uppstått av sig själv (Pagina, 2008) 
 
Vår definition på standard 
I ovan nämnda definitioner på standarder går det att utläsa ett flertal upprepade begrepp och 
termer. Dessa begrepp och termer är ”upprättat dokument”, ”regelverk” och ”återkommande”. 
Utifrån de identifierade begreppen, kan man med stor säkerhet säga att samtliga författare, i viss 
mån, delar samma uppfattning av vad begreppet innebär. I samförstånd med ISO kan vi relatera 
till deras definition av standard. Men vi menar att en standard är ett dokument som kan upprättas 
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och existera utan att vara fastställd i ett erkänt organ, som för allmän och upprepade användning 
ger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat. 
 
Den funktionalitet som utvecklas inom ramen för en e-infrastruktur bör baseras på öppna 
standarder. De standarder som finns framtagna inom IT-området kan betraktas som en generell 
kravspecifikation för ett system eller tjänst. Att basera utveckling av ny funktionalitet på öppna 
standarder underlättar samverkan och samordning mellan olika system och leverantörer. Genom 
standarden kan tydliga gränssnitt utformas mellan system och tjänster. Dessa gränssnitt är en 
viktig del i förutsättningarna för att skapa interoperabilitet mellan olika system och tjänster 
(Forsman, 2005 s52.)  
 
En e-infrastruktur måste bygga på standarder och den måste stödja någon form av process eller 
verksamhet. I vårt fall är det hemtjänsten och dess verksamhetsprocesser som skall stödjas av e-
infrastrukturen 
 
3.3 Generell beskrivning av hemtjänsten  
Hemtjänsten har sin grund i socialtjänstlagen (2001:453). I det första kapitlet, första paragrafen i 
denna lag står det att samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande 
i samhällslivet. Vidare går att läsa att socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.  
 
I andra kapitlet, första paragrafen i samma lag som nämns ovan står det att varje kommun 
ansvarar för sin socialtjänst. I det femte kapitlet, med rubriken särskilda bestämmelser för olika 
grupper, under paragraf fyra, fem och sex står det följande: 
 

§4. Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
 

§5. Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
 
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor 
som behöver särskilt stöd.  
 

§6. Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre 
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta 
område. 
 
Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med 
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 

 
Ovan beskrivna lagar och krav är det som kommunerna ska uppfylla. Det är upptill varje 
kommun att själv tolka lagen.  
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Utifrån att vi studerat tre geografisk spridda kommuners, de studerade kommunerna är Halmstad, 
Borlänge samt Kirunas, krävs följande procedur för att en person ska få tillgång till hemtjänst. 
 
För att en person skall kunna få tillgång till hemtjänst krävs det att personen bor hemma och har 
behov av stöd och att personen eller anhörig skickar in en ansökan. Denna ansökan prövas 
individuellt av en biståndshandläggare genom att biståndshandläggaren gör ett hembesök. Vid 
hembesöket förs en dialog om orsaken till kundens behov av hemtjänsten och kunden får själv 
möjlighet att tala om vad den vill ha hjälp med. Dialogen omfattar även vad kunden klarar av 
själv, vad hemtjänstpersonalen ska göra samt vad kunden klarar av att utföra med assistans av 
hemtjänsten. Biståndshandläggaren gör en utredning och beviljar vilken hjälp kunden ska få av 
hemtjänsten. Kunden får hjälp med det den inte klarar av och som inte heller kan tillgodoses på 
annat sätt. Därefter får kunden ett skriftligt svar på beslutet av sin hemtjänsteansökan där det 
framgår vilka insatser som beviljats samt omfattningen av dessa. Är kunden sedan inte nöjd med 
beslutet går det att överklaga till Länsrätten, vilket biståndshandläggaren kan hjälpa till med. 
 
Vår definition på hemtjänst 
Hemtjänst omfattar olika hjälpinsatser i syfte att underlätta boendet och vardagen för den som på 
grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårighet att klara detta själv. Hemtjänstens 
ambition är att göra det möjligt för personer (kunder) att bo kvar i det egna hemmet så länge som 
möjligt. Hemtjänst är hjälpinsatser som utförs i hemmet av person/er från närområdets 
hemtjänstgrupp och kan erhållas dygnet runt. 
 
Hemtjänsten skall vara en hjälp till självhjälp och utgår från det kunden klarar själv och 
kompletteras med de olika insatser som behövs. Insatserna kan vara allt från enklare 
serviceinsatser, till personlig omsorg med omfattande sjukvårdsinsatser. Det kan vara till 
exempel att få hjälp med måltider, tvätt, klädvård, och städning. Hemtjänsten kan också 
medverka med viss ledsagning t ex vid läkar- och tandläkarbesök. 
 
För att hemtjänsten skall fungera tillfredsställande finns möjlighet att använda olika typer av 
system som stöd för verksamheten. I kommande avsnitt nämns de olika typer av system som 
teorin stödjer. 
 
3.4 System och komponenter för hemtjänstens e-infrastruktur 
För att underlätta arbetet med att hantera de kunder som är i behov av vård och omsorg finns ett 
behov av olika typer av funktionalitet dvs. en applikationsinfrastruktur vilket beskrivs nedan.  
 
Det behövs handläggningssystem som biståndshandläggare kan använda för att hantera 
ansökningar och beslut om insatser i hemtjänsten.  
 
Det behövs IT-system som stöd för att bedriva en god omsorgsverksamhet (Hedström, 2004 
s237). För att personalen skall ha möjlighet att utföra insatserna på ett så effektivt och bra sätt 
som möjligt är det önskvärt att det finns ett planeringssystem där insatserna kan planeras. I 
samband med att insatserna planeras behövs också funktionalitet för transportplanering 
(Vägverket, 2006). I ett sådant system planeras och optimeras de rutter som skall utföras. Detta 
ger lägre kostnader för kommunen då resorna blir kortare, samt möjlighet till samåkning. Det 
leder även till att personalen får mer tid över till kärnverksamheten.  
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Det finns även ett behov av ett uppföljningssystem. Ett sådant system ger personalen möjlighet 
att följa upp utförda arbetsuppgifter. Kunden kan också dra nytta av ett uppföljningssystem då 
detta är en kvalitetssäkring för dem, genom att planerade insatser verkligen blir utförda.  
 
Utöver detta finns det även behov av ett ekonomisystem så att användning av olika typer av 
resurser kan debiteras och att kunderna kan faktureras. 
 
De ovan nämnda system är beskrivna som autonoma och avgränsade system, utan inbördes 
samverkan. Genom att man möjliggör samverkan mellan dessa system ges det möjlighet till 
effektivisering av verksamheten och samkörning av data. Om inte handläggningssystemet 
används som stöd för informationsöverföring mellan kommunens handläggare och hemtjänsten 
uppnås inte alla möjliga effektivitetsvinster som är möjliga att uppnå (Hedström, 2004 s111). 
Planeringssystemet måste kunna samverka med uppföljningssystemet och uppföljningssystemet 
måste kunna samverka med ekonomisystemet så att en korrekt debitering kan göras till 
kunderna. Det betyder att för att kunna skapa en god samverkan mellan dessa olika system och 
funktioner krävs standardiserade gränssnitt. 
 
En viktig grundprincip inom e-infrastruktur är att e-infrastrukturen ska ge stöd för ett mer 
allmänt utbyte av information och tjänster (Selvén, 2007). En vanligt förekommande term inom 
IT-branschen idag är SOA som står för tjänsteorienterad arkitektur (Service Oriented 
Architecture).  
 
En tjänsteorienterad arkitektur är inte en specifik produkt, lösning eller teknologi utan det är ett 
verksamhetskoncept av hur IT-funktionalitet kan planeras, designas och levereras som 
modultjänster för att utföra verksamhetsspecifika aktiviteter (Fosselius & Froelich, 2006). 
Tjänsterna i ett tjänsteorienterat koncept måste följa ett antal principer. Dessa principer är att 
tjänsterna ska kunna dela ett formellt kontrakt och ha en abstrakt underliggande logik. Tjänsterna 
skall vara återanvändbara, löstkopplade, komponerbara, autonoma, tillståndslösa och 
upptäckbara (Friberg m.fl. 2007). 
 
Grundprinciperna för SOA-arkitekturen går hand i hand med e-infrastukturens grundprincip att 
e-infrastrukturen ska vara heterogen. Selvén menar att e-infrastukturen består av ett flertal olika 
sorter av komponenter som i sin tur är sammankopplade med varandra (Selvén, 2007). 
 
Att förhålla sig enligt SOA-arkitekturen är bara ett möjligt tillvägagångssätt för att arbeta mot 
målet att e-infrastrukturen ska uppfylla kravet på att vara heterogen men idag är det SOA som 
utgör den dominerande arkitekturprincipen när man vill bygga e-infrastrukturer vilket också gör 
att vi rekommenderar detta i samband med utvecklingen av e-infrastrukturen inom hemtjänsten.  
SOA innebär att ett formellt kontrakt mellan tjänsteleverantör och tjänstekonsument används för 
att specificera en tjänsts funktionalitet, tillgängligt, prestanda och behörighet (Pulier & Taylor, 
2006). 
 
Den underliggande logiken för tjänsten ska vara dold och abstrakt för att på ett enkelt sätt vara 
möjlig att byta ut. Genom att logiken är dold för tjänstkonsumenten spelar det ingen roll hur 
tjänsten rent tekniskt är uppbyggd bara den förhåller sig enligt det formella kontraktet (Web 
Services Architecture Working Group, 2004). 
 



4 Nulägesbeskrivning av hemtjänstens 
verksamhet i Borlänge 

I detta kapitel beskrivs hemtjänstens verksamhet. I avsnitt 4.1 visas en översiktsgraf över 
hemtjänstens processer. I avsnitt 4.2 beskrivs det iterativa arbetssätt som används vid 
genomförandet av en arbetsorder. Syftet med avsnitt 4.3 är att beskriva den roll som i-care har i 
hemtjänsten. Slutligen i avsnitt 4.4 beskrivs hemtjänstens e-infrastruktur innan utvecklingen. 
 
4.1 Hemtjänstens processer översikt 
I detta avsnitt beskrivs, med hjälp av handlingsgraf, översiktligt de processer som identifierats i 
en av Borlänge kommuns hemtjänstegruppers verksamhet. De beskrivna processerna i grafen 
representerar från att en ansökan om omsorg kommer in till kommunen, till att 
debiteringsunderlaget på utförda insatser skickas iväg från hemtjänsten till kommunen.  
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Figur 4.1 Handlingsgraf över hemtjänstens processer 
 

4.1.1 Ny kund och nya insatser 
När en ansökan om omsorg kommer till kommunen gör behovsbedömaren ett hembesök. 
Behovsbedömaren i Borlänge kommun är den person som, generellt i andra kommuner, kallas 
för biståndshandläggare. Utifrån detta hembesök upprättar behovsbedömaren ett biståndsbeslut 
(se figur 4.1 aktivitet 1), alternativt avslår behovsbedömaren ansökan och därmed arkiveras det 
avslagna biståndsbeslutet(se figur 4.1 aktivitet 7).  Biståndsbeslutet innehåller en beskrivning av 
insatserna. Där står det vad som skall utföras hos den person som ansökt om hemtjänst. Personen 
som ansökt om hemtjänst kallas numera för kund.  
 
Därefter läggs biståndsbeslutet in i behovsbedömarens handläggningssystem Sofia. Detta system 
har även personalplanerare i hemtjänsten tillgång till. Planeringspersonalen är skyldig att 
regelbundet kontrollera i systemet om nya biståndsbeslut anlänt. Ibland skickas beslutet via fax 
till hemtjänstpersonalen. 
 
När det nya beslutet kommit till hemtjänsten tar planeraren hand om det och registrerar den nya 
kunden i i-care. Planeraren registrerar även kundens adress i form av koordinater som han/hon 
erhåller från en karttjänst på internet. Därefter registreras de nya insatserna, som kunden blivit 
beviljad, i planeringssystemet för insatser, i-care. Dessa uppgifter bildar en omsorgsplan för 
kunden. (se figur 4.1 aktivitet 2). Ibland kommer dessa beslut till hemtjänsten med kort varsel. 
Detta kan innebära att ett beslut som kommer ena dagen skall börja gälla endast någon/några 
dagar senare. För hemtjänstpersonalen krävs det att de är flexibla och kan planera in nya kunder 
snabbt. 
 
Det är hemtjänstpersonalen som beslutar hur lång tid varje insats ska ta. Detta bestäms efter 
några veckors arbete med insatsen. Till en början är tiden satt från en ungefärlig tid som gäller 
för de olika insatserna. När hemtjänstpersonalen bedömt hur lång tid varje insats tar för just 
denna kund korrigeras tiden i i-care så den stämmer.  Biståndshandläggaren har sedan möjlighet 
att gå in i i-care och följa upp tiden hos kunden efter att den korrigeras av hemtjänstpersonalen.  

4.1.2 Planering av dagen 
Två till tre dagar i förväg planeras alla insatser ut på den personal som finnas tillgänglig. Detta 
sker av en person som planerar för sin hemtjänstgrupp. Denna planering tar med hjälp av i-care 
cirka en timme. Tidigare utfördes denna planering manuellt och involverade hela 
personalgruppen då detta var ett gemensamt arbete. För att denna planering skall ske på ett så bra 
sätt som möjligt tas det hänsyn till de insatser som skall utföras, platsinformationen och avstånd 
mellan kundernas adresser, fordonsinformation och restider, personalens arbetsschema samt 
handlingsrestriktioner. Handlingsrestriktionerna kallas i i-care för viktning. Viktning är att ta 
hänsyn tidigare utförd planering, distansen mellan kunder, till att kontaktpersonen utför insatsen, 
arbetsbelastningen i gruppen, samt att ta hänsyn till insatstypens prioritering. Det används också 
ett planeringssystem för personal där syftet är att hålla ordning på all personal, det kan 
tillexempel gälla tjänstgöringsgrad, ledighet och schema.  
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Målet med planeringen av insatserna är, enligt den studerade hemtjänstgruppen, att utforma en 
arbetsorder där personalen behöver lägga så lite tid som möjligt på att förflytta sig mellan olika 
kunder, samt att alla insatser blir utförda på rätt tid, av rätt personal och på rätt sätt. 
 
I i-care finns en funktion där systemet autoplanerar ett personalschema för dagen. Denna 
planering justeras ofta för hand av planeraren då det är svårt att få alla viktningar att stämma till 
fullo. 
 
Då planeraren känner sig nöjd med planeringen av personal och insatser, upprättas en arbetsorder 
för varje hemtjänstpersonal (se figur 4.1 aktivitet 3). Denna arbetsorder skrivs då ut och utgör 
grunden för hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter. På arbetsordern är det tydligt beskrivet vart 
insatsen ska utföras, vilken tid insatsen ska utföras och hur lång tid insatsen tar. Där beskrivs 
också vad som skall utföras. Arbetsordern är handlingsöverkommelsen mellan kunderna och 
personalen. 
 
De restider som i dagsläget presenteras på arbetsorderna är baserade på kortaste vägen mellan 
två kunder (fågelvägen) med en påslagsfaktor. Om denna sträcka är kortare än tre kilometer 
används ett schablonmässigt påslag som faktor för att beräkna restiden. Om sträckan istället är 
längre än tre kilometer använder i-care en annan faktor, då personalen i det fallet antas förflytta 
sig med hjälp av bil. Att använda sig av denna typ av påslagsfaktor innebär att den uppskattade 
tiden inte alltid stämmer överens med den faktiska tiden. Ytterligare en påslagsfaktor utgör tiden 
det tar för en personal ta på sig ytterkläder hos en kund och kan justeras för varje enskild 
hemtjänstgrupp.  
 

4.2 Utförande av arbetsorder 
I handlingsgrafen beskrivs genomförandet av arbetet med arbetsordern. Denna process sker i fler 
arbetsmoment än som framkommer handlingsgrafen Hemtjänstens processer i översikt (se figur 
4.1) därför har denna iterativa process valts att beskrivas ytterligare. 
 



 
Figur 4.2 Handlingsgraf över utförande av arbetsorder 
 

4.2.1 Besök hos kund 
Hemtjänstpersonalen använder sig av arbetsordern för att få information om var arbetet startar 
för dagen. Är hemtjänstpersonalen ovan att hitta i gällande område kan det hända att de behöver 
leta en längre stund för att hitta till rätt kund. Ett exempel på när detta kan inträffa är då det 
anlitas vikarierande personal. För att undvika svårigheter att hitta, informeras nyanställd personal 
om hur de skall gå tillväga för att hitta till kunden. För att underlätta skickar man ofta med en 
karta. Denna karta är i papperskarta. Utifrån arbetsorden utför hemtjänstpersonalen insatserna 
hos kunderna (se figur 4.1 aktivitet 4). När hemtjänstpersonalen anländer till kunden registrerar 
de detta genom att trycka på sin aktiveringsenhet. Aktiveringsenheten registrerar till i-care att nu 
anländer personalen (se figur 4.2 aktivitet 1). Därefter utförs de insatser som finns beskrivna på 
arbetsorden (se figur 4.2 aktivitet 2), samt registreras på kundens aktiveringsenhet (se figur 4.2 
aktivitet 3). Då registreras det i i-care att personalen är klar med insatsen och lämnar kunden. 
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Om det finns fler insatser på arbetsordern transporterar sig hemtjänstpersonalen till nästa kund 
och utför insatsen där. När den sista insatsen på arbetsorden är utförd för dagen återvänder 
hemtjänstpersonalen till sin lokal. Väl där, återrapporterar hemtjänstpersonalen dagens utförda 
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insatser (se figur 4.1 aktivitet 5 och figur 4.2 aktivitet 4). Här kan också eventuella justeringar 
ske. Ett exempel på detta kan vara då en larmdosa slutat fungera och det därmed inte finns 
registrerat i i-care att kunden haft besök av hemtjänstpersonal. Ett annat exempel är om 
larmtelefonen har ringt och hemtjänstpersonalen ryckt ut på larm istället för att besöka en kund. 
Om inte kunden får sin insats utförd inom en timme från utsatt tid registreras insatsen som 
missad i i-care. Detta kan leda till att insatsen faktiskt är utförd om än senare än en timme från 
planerad tid, då personalen anlände efter att larmet är avklarat. Detta är en situation som gör att 
det kan ske justeringar vid attesteringen av dagen. 
 
Kunden blir debiterad för utförda insatser utifrån den tid de haft besök av hemtjänstpersonalen. 
Om kunden vill avboka ett besök av hemtjänstpersonalen måste detta ske med en veckas varsel, 
annars debiteras insatsen. Detta gäller inte vid akut sjukdom. Debiteringsunderlaget som finns i 
i-care skickas iväg till kommunen (se figur 4.1 aktivitet 6). 
 

4.3 i-cares roll i verksamheten 
i-care som planeringsverktyg har en central roll då det gäller planering och uppföljning av 
hemtjänstpersonalens arbete. De fördelar som framkommit med i-care är att transporttiderna 
mellan kunderna har minskats. En annan fördel är att det, på ett lätt och överskådligt sätt, är 
möjligt att se hur mycket personal som finns att tillgå, samt om det finns ett behov att ta in 
vikarier för att klara av att utföra de insatser som förväntas utföras. 
 
Planeraren uppfattar även att hon spar en hel del tid då det i dagsläget räcker med en person som 
planerar. Med i-care som planeringsverktyg gör att personalen med säkerhet vet några dagar i 
förväg hur de ska arbeta, om inga akuta förändringar sker, vilket inger lugn och trygghet för 
personalen. Detta är också ett led i att det blir mindre stress på morgonen då planeringen för 
dagen redan är klar. 
 
Den utbildning som ges, vid införskaffande av systemet, upplevs som fullgod av personalen. 
 

4.4 Informationssystemarkitektur innan utvecklingen 
Hemtjänsten använder sig av flera olika system i sin verksamhet. Ett av systemen är 
planeringssystemet för insatser, i-care, som har en central roll i denna uppsats. För att ha kontroll 
och planera personalens schema används ett personalplaneringssystem. Ett annat system som 
hemtjänstpersonalen använder sig av är Sofia som är kommunens handläggningssystem. Dessa 
båda system har idag ingen kommunikation mellan varandra. Den information som skickas 
mellan biståndshandläggaren i kommunen och hemtjänstpersonalen sker via fax eller att ansvarig 
hemtjänstpersonal själv tar del av informationen i systemet Sofia. Ytterligare ett system som 
identifierats är kommunens ekonomisystem. Det finns inget elektronisk samverkan mellan i-care 
och ekonomisystemet. Hemtjänstpersonalen rapporterar till kommunen utförd tid hos kund som 
sedan utgör debiteringsunderlag för kunden. 
 



 
 

Figur 4.3 Kommunikationen mellan hemtjänsten och de system som verksamheten använder sig av. 
 
Tidigare i uppsatsen beskrivs vad som utgör en e-infrastruktur (se kap 3.1). Den viktigaste delen 
är att systemen skall kunna kommunicera med varandra baserat på öppna standarder.  
Beskrivningen ovan visar att det, i dagläget, inte finns någon riktig e-infrastruktur inom 
hemtjänstens verksamhet, då den inte bygger på öppna standarder. Däremot har vi genom 
nulägesanalysen identifierat en något fragmenterad informationssystemarkitektur.
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Pågående projekt mellan CareTech och Triona 
Som tidigare nämnts i avsnitt 4.1.2 beräknar i-care restider baserat på fågelvägen. Men det finns 
ett pågående projekt som skall leda till att i-cares restider anpassas bättre till de faktiska 
restiderna. Den funktionalitet är utvecklad men används inte i skarp miljö.  
 
Den ovan nämnda funktionalitet bygger på att i-care använder sig av MNTTS (Multi Node 
Travel Time Service) (se figur 4.4) vilken är en webbtjänst som tillhandahålls av Triona. 
Kommunikationen mellan i-care och MNTTS följer i dagsläget inte någon regelrätt standard. i-
care skickar en förfrågan till MNTTS om förslag på alla restider mellan alla kunder för gällande 
hemtjänstgrupp 1. MNTTS använder sig av RouteService för att utföra restidsberäkningen och 
returnerar därefter ett svar till i-care 2. Det svar som MNTTS tillhandahåller sparas i i-care för 
att senare användas vid planeringen av arbetsorder. Den planeringen tar hänsyn till svaret från 
MNTTS samt de viktningar som finns i i-care. Hemtjänstpersonalen använder sig av 
arbetsordern när de genomför sina arbetsuppgifter. 
 
 

 
 
Figur4.41 Illustrerar samarbetet mellan CareTech och Triona. 
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5 Analys av lokala krav 
Syftet med detta kapitel är att fastställa de lokala krav som arbetet med uppsatsen skall finna 
lösningen till. Lokala krav är de krav som identifierats i den specifika verksamhet som 
analyseras. Detta sker genom att analysera styrkor och problem i verksamheten. Styrkorna och 
problemen beskrivs i avsnitten 5.1 och 5.2 nedan. I avsnitt 5.3 analyseras olika 
förändringsbehov baserat på problem och styrkor och i det avslutande avsnittet 5.4 bestäms 
vilka förändringsbehov som skall åtgärdas inom ramen för uppsatsarbetet. 
 
5.1 Styrkor i verksamheten  
Utifrån nulägesbeskrivningen har följande styrkor (se bilaga 1) identifierats som intressanta för 
denna uppsats. 

5.1.1 Kartor tillhandahålls åt vikarierande personal 
När ny personal anlitas förklarar den ordinarie personalen hur arbetet skall gå till samt ger 
instruktioner, i den mån det går, hur de ska göra för att hitta till kunden. Som hjälp finns mindre 
kartor att ge till personalen. 

5.1.2 Kortare planeringstid med icare 
Planeringen av verksamheten med i-care går snabbare än tidigare då planeringen skedde 
manuellt. Idag så tar planeringen cirka en timme att göra. Tidigare så fungerade planeringen på 
så sätt att hela arbetsgruppen satte sig ner och gjorde planeringen gemensamt. En process som 
gjorde att arbetsgruppen under den perioden inte kunde utföra några hembesök till kunderna. 
Förutom att hela arbetsgruppen var delaktiga i planeringsarbetet så tog det även längre tid än vad 
det i dagsläget tar. 

5.1.3 Viktningen ger större möjlighet att påverka planeringen 
I planeringssystemet i-care finns det möjlighet för planeraren att reglera hur pass stor tyngd en 
viss faktor i systemet kommer att få under planeringen. Planeraren kan själv bestämma om till 
exempel kortaste avståndet är viktigt att rätta sig efter eller om det är vikigare att en av 
hemtjänstens kunder alltid blir besökt av samma personal. 

5.1.4 Bra utbildning 
Den utbildning av personalen som sker i samband med införskaffande av planeringsverktyget 
upplevs som fullgod. 

5.1.5 Återrapportering 
Återrapporteringen som sker i samband med att personalen kommer tillbaka till hemtjänstloken 
efter utförd arbetsorder är en kvalitetssäkring. Denna kvalitetssäkring ger ett bevis för att kunden 
fått beslutade insatser utförda så ingen blir bortglömd. Det är även ett underlag för debiteringen 
till kunden. 
 
5.2 Problem i verksamheten  
Utifrån nulägesbeskrivningen har följande problem (se bilaga 3) identifierats och bedömts 
intressanta för denna uppsats.  
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5.2.1 Svårigheter att hitta till kunderna 
Något som framgår av intervjun, som vi tycker är av stor vikt, är hur personalen kan ”yra runt” 
när de inte hittar till kunderna. Detta problem kan uppstå om den personal, exempelvis vikarier, 
som arbetar är ovan att hitta i gällande område. 

5.2.2 Restiden på arbetsordern är inte korrekt/realistisk/är missvisande 
De restider som i dagsläget presenteras på arbetsorderna är baserade på kortaste vägen 
(fågelvägen) med en påslagsfaktor. Denna faktor ställer varje hemtjänstgrupp in. Om sträckan 
mellan två kunder är kortar än tre kilometer används ett schablonmässigt påslag som faktor för 
att beräkna restiden. Om avståndet mellan två kunder istället är längre än tre kilometer så 
använder i-care en annan faktor, då det i det fallet antas att personalen ska förflytta sig med hjälp 
av en bil. 

5.2.3 Beslut om bistånd med kortvarsel 
Det händer att bistånd anländer till hemtjänsten med kortvarsel. Det kan vara så att kunden är 
beviljad hemtjänst inom de närmast kommande dagarna från att beslutet anlänt till 
hemtjänstpersonalen.  
 
Det finns brister i det leveranssätt som biståndsbesluten levereras på idag. Detta då det lätt kan 
missas om inte ansvarig personal systematiskt håller sig uppdaterad i systemet Sofia där 
biståndshandläggaren lägger in biståndsbeslutet. Ibland faxas beslutet till hemtjänstpersonalen 
vilket kan vara osäkert om någon läser faxet. 

5.2.4 Viktningen fungerar inte tillfredsställande 
Personalen upplever ibland att den automatiska planering som i-care utför är missvisande. Det 
händer att vissa insatser inte blir inplanerade på rätt tid eller inplanerade alls. Det kan också vara 
så att insatser till samma kund inte hamnar på samma personal under en och samma dag. 
 

5.3 Analys av förändringsbehov 
Utifrån de identifierade styrkor och problem som framkommit i nulägesanalysen kan vissa 
samband belysas. Det problemet att personal som är ovan att hitta i gällande område inte hittar 
till kunderna, har lösts i denna verksamhet genom att tilldela extrapersonal och vikarier en karta. 
Kartan i sig är en god lösning på detta problem.  
 
När en personal inte hittar till kunden kan det medföra att transporttiden som finns på 
personalens arbetsorder inte stämmer. Om transsporttiden skiljer sig markant från tiden på 
arbetsordern så kan det medföra att alla resterande insatser, transporttider, och övriga tider på 
arbetsorden blir förskjutna. 
 
Även om det inte har framkommit att detta är ett stort problem så menar vi att det är av vikt att 
man kommer fram till en mer hållbar lösning på hur man ska hantera de fall då personalen inte 
hittar till kunderna. En karta skulle inte enbart kunna vara stöd för tillfällig personal, utan skulle 
även kunna ge en vägledning och stöd åt ordinarie personal. 
 
Genom att personalen använder sig av arbetsorder, som i sin tur innehåller utförliga 
köranvisningar med kartor, som stämmer överens med den tid som planeringssystemet i-care har 
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föreslagit kan man anta att den föreslagna restiden stämmer överens med verkligheten i större 
utsträckning än om personalen transporterat sig mellan kunderna utan ruttbeskrivning. Om 
personalen vänjer sig vid att använda kartan skulle det i en förlängning vara till hjälp om i-care 
byggs ut och tar hänsyn till vägarbeten, avstängda vägar, väglag osv. Då personalen skulle spara 
tid genom att välja den väg som är bäst för just den aktuella tidpunkten.  
 
Detta medför att personalen tar sig till kunderna på ett mer effektivt sätt, genom att köra en mer 
optimal väg, går det snabbare och detta frigör tid för personalen att lägga på kärnverksamheten. 
 
Den planering som utförs med planeringsverktyget för insatser gör viktningar utifrån de 
inställningar som personalen gjort. Ett sätt att se på kritiken mot att viktningen inte fungerar 
tillfredsställande är att den utbildning som ges i systemet inte är tillräcklig, detta trots att 
personalen intygar detta. Det skulle kunna vara brister i kunskapen hos planeraren som gör att 
viktnigarna inte fungerar tillfredsställande. Systemet erbjuder viktningar men dessa används inte 
optimalt på grund av kunskapsbrist. Ett annat sätt att se på det är att systemet i sig har 
begränsningar som gör att planeringen inte blir optimal. 
 
5.4 Förändringsbehov som skall åtgärdas 
Då vi i vårt arbete har kommit i kontakt med CareTech och Triona som redan påbörjat ett 
samarbete gällande förbättring av restiderna på arbetsordern, såg vi det intressant att bygga 
vidare på det redan påbörjade arbetet. Vi har således valt att fokusera på, och arbeta vidare med, 
kravet att personalen har svårt att hitta till kunderna och därmed har ett behov av vägbeskrivning 
och karta. Vårt arbete har haft som utgångspunkt att säkerställa att hemtjänstpersonalen 
transporterar sig den mest optimala vägen till kunderna samt att de verkligen hittar dit. 
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6 Förslag till vidareutveckling av 
hemtjänstens e-infrastruktur 

Syftet med detta kapitel är att ge ett lösningsförslag som möter de förändringsbehov och krav 
som avgränsats i föregående avsnitt, I avsnitt 6.1 presenteras vårt lösningsförslag i form av en 
prototyp och en övergripande beskrivning av den e-infrastruktur som behövs för att prototypen 
ska fungera. I avsnitt 6.2 ges en mer detaljerad beskrivning av hur lösningsförslaget har 
realiserats.  
 
6.1 Beskrivning av lösningsförslaget till Borlänges hemtjänst 
Vår prototyp bygger på idén om att personalen skall kunna få en detaljerad vägbeskrivning och 
karta för att lättare kunna hitta till kunderna. En detaljerad vägbeskrivning med karta på 
arbetsordern skulle inte bara göra det möjligt för vikarier att hitta, utan skulle även göra så att 
befintlig hemtjänstpersonal skulle kunna få möjlighet att hitta den mest optimala vägen mellan 
deras kunder. Detta medför att den arbetsorder som hemtjänstpersonalen använder sig av blir 
mer exakt när det gäller transporttider.  
 
Att förse hemtjänstpersonalen med kartor över området där besöken hos kunderna ska ske är i sig 
en god handling, men det kan medföra vissa risker. De kartor som hemtjänstpersonalen använder 
sig av idag är papperskopior. Dessa kartor kan med lätthet försvinna och det är inte säkert att de 
alltid är uppdaterade. Kartorna har inte kundernas adresser utritade. Inte heller är den mest 
optimala vägen angiven på kartan, utan hemtjänstpersonalen måste själva anta vilken väg som är 
den bästa. 
 
Med hjälp av en vägbeskrivning och karta skulle det vara möjlighet att beskriva den väg som 
hemtjänstpersonalen bör åka. Denna vägbeskrivning och karta skulle vara möjligt att skicka med 
som en bilaga till den arbetsorder (se figur 6.1) som används i dagsläget. Vi har, istället för att 
skicka med vägbeskrivningen och kartan som en bilaga till arbetsorden, valt att komplettera 
hemtjänstens befintliga arbetsorder med både vägbeskrivning och karta. Vi menar att mellan 
varje insats på arbetsorder så borde det finnas en vägbeskrivning för hur man ska transportera sig 
mellan de två insatserna. 
 



 
Figur 6.1 Rekonstruktion/Illustration av hemtjänstpersonalens arbetsorder. 
 
I och med att vägbeskrivningen och kartan finns presenterad på arbetsorden så är informationen 
som finns där alltid aktuell. De vägbeskrivningar som finns på arbetsorden utvisar just den 
transportväg som berörd personal bör ta, och kartan visar även den aktuell information. 
 
Vi menar att på varje karta så borde det vara utritat en linje som stämmer överens med den 
vägbeskrivning som hör till. Utöver linjen, som förbinder två kunder, så menar vi även att det 
vore önskvärt ifall kundernas adresser finns presenterade på kartan. Ett förslag till hur 
arbetsordern skulle kunna se ut presenteras i figur 6.2. 
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Figur6.2 Förslag till en arbetsorder med vägbeskrivning och kartbild 
 
För att tillgodose dessa behov föreslår vi att systemet i-care kompletteras med ytterligare 
funktionalitet där det ges möjlighet att få karta och vägbeskrivning. Den funktionalitet skulle 
vara möjlig genom att utveckla genom den e-infrastruktur som beskrivs nedan och som visar på 
en standardiserad samverkan mellan i-care och Trionas RouteRequestService via ett 
standardiserat” RouteRequest” och ”RouteResponse”. 
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Figur 6.1 Beskriver i-care och den projektmodul som utvecklats, samt de webbtjänster som utför restidsberäkningar 
hos Triona. 
 
Denna e-infrastruktur bygger på ISO-standarden SS-ISO 19133:2006.  
 
6.2 Realisering av förslaget 
Till vår hjälp för utvecklingen av prototypen har vi upprättat en teknisk kravspecifikation, som 
återfinns i bilaga 1. Den tekniska kravspecifikationen har utarbetats i samråd med CareTech och 
Triona. En figur som översiktligt påvisar prototypens omfattning återfinns i bilaga 1 figur 5.1. 
Grunden till den tekniska kravspecifikationen uppkom efter ett möte med berörda parter, där 
representanter för Triona och CareTech fanns närvarande samt vår handledare från Högskolan 
Dalarna. Den tekniska kravspecifikationen för prototypen har följt med under arbetets gång och 
har reviderats allt eftersom nya krav framkommit. 
 
Kort sammanfattat kan man säga att vårt förslag bygger på att utveckla en prototyp för att visa 
hur användandet av en vägbeskrivning med tillhörande karta kan användas av CareTech. 
Huvuddelarna i prototypen omfattar tre webbtjänster. Två av dessa webbtjänster avses att vara 
placerad hos, Triona. Webbtjänsterna är placerade där på grund av behovet av närhet och 
nyttjande av andra tjänster som Triona tillhandahåller. Den webbtjänst som återstår är en 
webbtjänst som härstammar från ett krav framlagt av CareTech.  CareTechs system har stöd för 
att integrera ny funktionalitet genom användning av externa moduler. Den modul vi har 
utvecklat är i enlighet med de krav och riktlinjer som CareTech har ställt. Prototypen omfattar 
även en visuell demonstration över hur förslaget skulle kunna presenteras för användare. De tre 
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olika webbtjänsterna benämns RouteIntegration, RouteRequestWebService samt MapService. 
Mer information om webbtjänsterna återfinns i bilaga 1. 

6.2.1 Webbtjänst på CareTech 
Denna webbtjänst är en modul i programmet i-care som i fortsättningen kommer att benämnas 
som RouteIntegration. Anrop till denna webbtjänst är avsedd att göras när planeringspersonalen 
har gjort en tillfredställande planering av arbetsorder, för en eller flera personer i 
hemtjänstgruppen. De insatser som finns på arbetsordern ligger till grund för vad det är för data 
som skickas till modulen RouteIntegration. Data skickas från CareTechs system till denna 
modul. De data som modulen tar emot kapslas in och görs redo för att transporteras till nästa steg 
i flödet (för anropsflöde, se figur 6.3). 
 
Integration med i-care Integration Service (ICIS) 
Integrationen med CareTechs befintliga system sker genom ICIS (i-care Integration Service). 
ICIS låter systemanvändarna, att på ett modulariserat sätt, välja vilka moduler som ska laddas in, 
för att på så sätt tillföra ny funktionalitet. 
 
Integrationen med ICIS bygger starkt på upprättandet av ett gränssnitt (s.k. interface), med 
uppsatta regler (metodsignaturer). Det gränssnitt som upprättades användes sedan för att 
implementera funktionalitet i modulen. 
 
Modulen vi har utvecklat har vi valt att kalla för RouteIntegration. Modulen i sin tur 
implementerar gränssnittet IRouteRequestService, som vi även har utvecklat. Namngivningen 
skedde i samråd med personal på CareTech. 
 
Data Transfer Object 
Data som skickas till modulen från CareTechs system, som i vårt fall representeras av det 
grafiska användargränssnittet, och det data som användargränssnittet tar emot från modulen 
använder sig av s.k. Data Transfer Objects (DTO) för att transportera data. 
 
Följande DTOs har framställts under arbetets gång. För mer detaljerad beskrivning av objekten, 
se bilaga 1– figur 5.3. 
 

• RouteRequestRouteDTO 
• RouteRequestNodeDTO 
• RouteRequestSubRouteDTO 
• RouteResponseRouteDTO 

6.2.2 Ruttwebbtjänst på Triona 
Denna webbtjänst är avsedd att vara placerad hos Triona och kommer i fortsättningen att kallas 
RouteRequestWebService (se figur 6.3). Det är denna webbtjänst som är den som anropas av den 
tidigare nämnda modulen RouteIntegration. RouteRequestWebService tar emot ett anrop från 
RouteIntegration. Anropet som kommer från RouteIntegration är en förfrågan om 
vägbeskrivning samt karta mellan två eller flera kunder. 
 
Efter att ett anrop har ankommit till RouteRequestWebService så behandlas den data som har 
transporterats. De data som har ankommit innehåller information om hemtjänstens kunder, i 
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form av koordinater och fordonstyp. Koordinaterna som skickas i vår prototyp är i formatet 
RT90. (Lantmäteriet, 2008). 
 
RouteService 
RouteService är en tjänst som har utvecklats av Triona. RouteService har gjort det möjligt för 
oss att få en vägbeskrivning mellan kunderna. Förutom en vägbeskrivning så får vi även 
koordinater från RouteService som representerar vägar. Dessa koordinater används sedan av 
webbtjänsten MapService, mer detaljerad beskrivning i kapitel 6.4.3. Kommunikation med 
RouteService sker genom TCP/IP, med ett protokoll fastställt av Triona. 

6.2.3 Kartwebbtjänst på Triona 
MapService används för att generera en kartbild, utifrån en serie koordinater som representerar 
en färdväg i ett vägnät. Koordinaterna är desamma som RouteRequestWebService erhåller från 
RouteService. Grunddata till webbtjänsten består av kartdata från stadsbyggnadskontoret i 
Borlänge kommun. Data levererat från Borlänge kommun består endast av en begränsad del av 
Borlänges kommun. 
 
MapService använder sig av SharpMap för att framställa kartan. SharpMap är ett bibliotek som 
kan användas för att framställa kartor utifrån ett flertal datakällor. Den primära datakällan som 
har använts i vår prototyp består av ett flertal ESRI Shape-filer. 
 
Ett villkor som ställdes för att vi skulle få använda oss av Borlänge kommuns kartdata var att de 
kartor vi producerar skall innehålla texten ” Primärkarta: © Copyright Stadsbyggnadskontoret 
Borlänge kommun”. 
 
Den huvudsakliga anledningen till att MapService utvecklades som en webbtjänst var för att vi i 
samråd med personal på Triona kom överens om att en webbtjänst skulle vara mer lättillgänglig 
och på sikt underlätta för vidare utveckling. MapService hade istället kunna ingå som en 
komponent i den tidigare beskrivna webbtjänsten RouteRequestWebService. 

6.2.4 Grafiskt användargränssnitt 
Utöver de tre webbtjänster som vi har utvecklat har vi även framställt ett grafiskt 
användargränssnitt, som är menat att ge en visuell demonstration av resultatet av vårt förslag. I 
det grafiska användargränssnittet så finns ett par kunder representerade. Dessa kunder är i vår 
prototyp endast fiktiva kunder som enbart är till för att utgöra det data som ligger till grund för 
vägbeskrivningen. I en verklig produktionsmiljö hade hemtjänstens kunder utgjort grunden för 
dessa data. 
 
I det grafiska gränssnittet kan man som användare väja vilka kunder man avser att besöka. Efter 
att man som användare har valt vilka platser som ska besökas och tryckt på knappen för att 
utföra en vägbeskrivning, utförs en förfrågan om att presentera en vägbeskrivning mellan valda 
platser. Anropsflödet fortsätter. Det sista steget i anropsflödet är att grafiskt presentera den 
vägbeskrivning med tillhörande karta, som tidigare nämnda webbtjänster har framställt. 

6.2.5 Beskrivning av anropsflödet 
 



 
 Figur 6.3 Beskriver anropsflödet mellan de olika tjänsterna. 
 
Nedan beskrivna steg (A-H) används för att beskriva flödet mellan de olika tjänsterna. 
Användaren interagerar med det grafiska gränssnittet, och initierar flödet. I slutet av flödet har 
resultatet framställts, som sedan presenteras för användaren.  
 

A. Användaren skickar, genom att interagera med det grafiska gränssnittet, iväg data till 
RouteIntegrationService genom metoden getRoute. De data som skickas iväg 
transporteras som RouteRequestRouteDTO. 
 

B. Metoden getRoute i RouteIntegrationService tar emot RouteRequestRouteDTO, som i sin 
tur innehåller koordinater till kunder. En arbetsorder i i-care, som innehåller flera 
kundkoordinater, motsvarar en RouteRequestRouteDTO. Denna förfråga innehåller alla 
kundernas adresser i from av x och y koordinater(se figur 6.3 steg 1). Ordningen på 
adresserna är den ordning som personalen skall besöka kunderna. 

 
C. Innehållet i RouteRequestRouteDTO läses sedan upp i RouteIntegrationService och 

bearbetas. Innehållet måste göras redo för transport till RouteRequestService. Data som 
kommer från prototypen är en lista av RouteRequestRouteDTO. När innehållet skickas 
över till RouteRequestService så måste det ske uppdelat – ett anrop (se figur 6.3 steg 2) 
till RouteRequestService per RouteRequestRouteDTO. Ett NS_RouteRequest objekt 
skapas för varje anrop till RouteRequestService. 
 

D. Metoden getRoute i RouteRequestService tar emot det NS_RouteRequest objekt som har 
skickats tidigare. Innehållet i NS_RouteRequest är lika som tidigare kundernas 
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koordinater. Kundernas koordinater skickas till RouteService (se figur 6.3 steg 3), 
Trionas vägvalstjänst. Resultatet från RouteService, som består av en vägbeskrivning och 
koordinater på ett vägnät, transporteras sedan till RouteRequestService (se figur 6.3 steg 
4). 

 
E. RouteRequestService tar emot och behandlar den information som kommer från 

RouteService. Ett NS_RouteResponse objekt byggs upp. Vägbeskrivningen lagras i 
objektet. Koordinaterna på vägnätet skickas (se figur 6.3 steg 5) sedan från 
RouteRequestService till MapService. 
 

F. Metoden getMap i MapService, tar emot koordinaterna. Koordinater används för att rita 
upp den vägstrecka som stämmer överens med den tidigare gjorda vägbeskrivningen. 
Efter att en vägstrecka har ritats upp på en bild, så överförs (se figur 6.3 steg 6) bilden till 
RouteRequestService. 
 

G. RouteRequestService har sedan tidigare lagrat vägbeskrivning från RouteService i 
NS_RouteResponse objektet. NS_RouteResponse kompletteras nu med den karta som 
MapService har framställt. Efter att både vägbeskrivningen och kartan har lagrats i 
objektet så skickas (se figur 6.3 steg 7) objektet över till RouteIntegrationService.  
 

H. RouteIntegrationService tar emot NS_RouteResponse objektet. För att transportera 
vägbeskrivningen med tillhörande karta för presentation till användaren så måste 
NS_RouteResponse objektet göras om för transport. Transporten mellan 
RouteIntegrationService och det grafiska användargränssnittet sker genom att det skickas 
(se figur 6.3 steg 8) RouteResponseRouteDTO, vilka innehåller vägbeskrivning och 
karta.  
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7 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel görs en sammanfattning av uppsatsens innehåll. I avsnitt 7.1 diskuteras de 
slutsatser och reflektioner som framkommit i arbetet. I avsnitt 7.2 diskuteras idéer som skulle 
kunna vara utgångspunkt för vidare arbete. 
 
7.1 Slutsatser  
De slutsatser som presenteras nedan berör dels den utvecklade prototypen dels den utvecklade e-
infrastrukturen. 

7.1.1 Prototypen 
Arbetets mål har varit att ta fram en fungerande prototyp som erbjuder vägbeskrivning och karta. 
Denna prototyp skall också basera sig på en standardiserad samverkan mellan två olika 
system/systemkomponenter. Genom att prototypen är färdig menar vi således att även målet är 
uppfyllt.  
 
Hedström skriver i sin avhandling att dagens planering av hemtjänstens arbete sker på ett allt för 
klumpigt sätt, vilket hon menar beror på brister i sättet att ta hänsyn till arbetets krav på både 
styrning och flexibilitet. Vi anser att vi har, genom vårt arbete, förbättrat planeringen av 
hemtjänstens arbete på ett sätt som både kund och personal kan dra nytta av. 
 
Utan att ha gjort någon grundlig undersökning, kan vi utifrån de erfarenheter vi fått genom 
utvecklingen av prototypen, se att det vore önskvärt att man, istället för en övergripande karta 
som utvisar hela arbetsordens alla besöksplatser med vägbeskrivning, visar mindre avgränsade 
kartor. Dessa kartor skulle t.ex. delas upp för att visa transporterna mellan två kunder, för att på 
så sätt hålla ner komplexiteten på kartan och vägbeskrivningens storlek. Vi har på detta sätt 
kontextualiserat en generell navigeringstjänst till en hemtjänstekontext. 
 
Den prototyp vi har tagit fram skall inte ses som ett slutgiltigt designförslag till hur 
vägbeskrivningen och kartan ska presenteras för hemtjänstens personal. Däremot menar vi att 
den skall ses som en demonstration över hur en liknande tjänst ska kunna användas inom en 
verksamhet. 
 

7.1.2 einfrastrukturen 
När det gäller syftet med uppsatsarbetet som handlar om problem och möjligheter med att 
utveckla en standardiserad e-infrastruktur så har vi kommit fram till följande slutsatser och 
reflektioner. 
 
e-infrastrukturen innan utvecklingsarbetet påbörjades 
Innan vårt utvecklingsarbete startade fanns egentligen inte någon e-infrastruktur genom att den 
samverkan som skedde innan vårt utvecklingsarbete startade, inte byggde på standardiserade och 
öppna gränssnitt.  
 
Standard 
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En standard, som i vårt fall var SS-ISO 19133:2006, innehåller vissa krav som måste uppfyllas. 
Dessa krav är generaliserade för att på bästa sätt vara tillämpbara i flera olika verksamheter, i så 
stor utsträckning som möjligt. 
 
Det är dock inte säkert att de generella krav som finns i standarden alltid är helt tillämpbar i 
specifik verksamhet. Lokala krav i en verksamhet kan göra det omöjligt att använda sig av en 
viss standard. Om de lokala kraven inte går att anpassa till standardens generella krav, får man 
problem för då kan man antingen inte använda standarden eller så bygger man en lösning som 
inte är standardiserad.  
 
I vårt fall framkom ett behov av att säkerställa att hemtjänstpersonalen transporterar sig den mest 
optimala vägen till kunderna, samt att hemtjänstpersonalen verkligen hittar till kunderna. Det 
behovet utgör det lokala krav som ställs av verksamheten. 
 
Vi har i vårt arbete försökt att matcha de lokala krav som ställdes av hemtjänsten verksamhet 
med de generella krav som ställdes i standarden SS-ISO 19133:2006. Vi har dragit den slutsatsen 
att det i vårt fall har vart möjligt att anpassa samtliga lokala krav till den generella standarden. 
 
Ifall det hade framkommit ett lokalt krav som inte skulle kunna anpassats till den generella 
standarden så hade det uppstått ett problem. En nackdel med användning av standard skulle 
kunna vara att den generella standarden inte är tillräckligt generell för att kunna ta hänsyn till de 
behov som finns. 
 
Användandet av standarder i och med detta arbete har visat sig vara mer tidskrävande än vad vi 
först uppskattade. Vi har även insett att det i denna typ av utvecklingsarbete, där förändringen 
inte är så omfattande, är väldigt svårt att förhålla sig helt enligt, samt implementera alla delar ur 
standarden. Vad vi istället haft som utgångspunkt är att identifiera de viktigaste delarna ur 
standarden och anpassa utvecklingen enligt dessa.  
 
Identifiering och modellering av objekt har, genom att vi använt oss av standard, varit 
tidsbesparande. Det har också minimerat risken för fel, då vi sett standarden som en manual att 
följa. I standarden finns kunskap som bör tas till vara. 
 
Vad som även har varit svårt är att påvisa vinsten med att använda sig av standarder. Man kan 
tycka att det är självklart att, genom att öppna upp gränssnittet gentemot flera kunder automatiskt 
innebär större vinster. Detta är dock något som vi inte är helt säkra på. Som vi ser det skulle 
utvecklingskostnaden tendera att bli större då det skall förhållas till standarder, då vi utifrån egen 
erfarenhet upplever att det tar längre tid att utveckla systemen. Vad vi har saknat är ett tydligt 
argument för den ekonomiska vinsten med standarder. Detta har vi inte under de litteraturstudier 
som bedrivits kunna finna. Vad som i slutändan betyder något är om vinsten med fler anslutna 
kunder överstiger kostnaden för att utveckla enligt standard. 
 
Om CareTech har några direkta vinster att göra genom att använda sig av en standardiserad 
vägvalstjänst framgår inte i den här rapporten. Inte heller framgår det ifall Triona har något att 
vinna på att man levererar en standardiserad vägvalstjänst. Indirekt menar vi dock att man kan 
anta, att i och med att Triona tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för andra aktörer att 
använda sig av Trionas tjänst. I en förlängning skulle man även kunna dra den slutsatsen att 
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CareTech har vinster att göra, genom att göra det möjligt att byta leverantör av ruttplaneringen, 
om samarbetet mellan CareTech och Triona skulle upphöra, utan att göra några större 
förändringar. Vi har inte i denna uppsats identifierat några andra tjänsteleverantörer än Triona 
som erbjuder en tjänst där man kan beräkna en färdväg utifrån i förväg definierade punkter, som 
tillgodoser kravet att erbjuda möjlighet till kommunikation utifrån SS-ISO 19133:2006. 
 
Kommunen hade också som önskemål att återrapportera den tid som insatserna tagit att utföra. 
Med återrapporteringsmöjligheten har kommunen alltid rätt debiteringsunderlag och kunden 
betalar endast för den tid som utnyttjats.  
 
Kvalitetssäkring 
När det gäller e-infrastrukturen som håller samman planeringen med uppföljningen är detta 
mycket viktigt för att kvalitetssäkra hemtjänsten. De larmtelefoner som CareTech tillhandahåller 
tillsammans med det system för uppföljning som de har utvecklat, medför att både personal och 
kunder får bättre kontroll och möjlighet att försäkra sig om att insatser verkligen har blivit 
utförda. Att systemet automatiskt registrerar insatsens början och slut  så fort personalen trycker 
på larmtelefonen hos kunden medför en kvalitetssäkring för både kund och personal. Kunden får 
en kvalitetssäkring, då insatserna utförs enligt planeringen, samt att uppföljningen av de 
insatserna innebär att kunden endast betalar för den faktiska tid insatserna tar och inte den 
planerade tiden. För personalen medför kvalitetssäkringen att det blir ett bevis för att insatser är 
utförda samt att inga insatser blir bortglömda.  
 
Vidare kan denna kvalitetssäkring vara till hjälp för behovsbedömaren i dennes arbete. Ett sådant 
fall skulle kunna vara om kunden hävdar att det finns behov av mer tid än vad som idag beviljats. 
Vid en sådan situation har behovsbedömaren möjlighet att gå in i systemet och kontrollera hur 
mycket insatstid kunden faktiskt fått. Det skulle kunna vara så att personalen menar att det tar 
kortare tid att utföra insatser hos just denna kund än vad som står i biståndsbeslutet, vilket kan 
medföra en justering av biståndsbeslutet. 
 
Rutiner för insamling av grunddata 
En viktig del av e-infrastrukturen utgörs av den lagrade informationen, här skulle det vara 
önskvärt att hanteringen av den lägesbaserade informationen skulle kunna förbättras. Ett förslag 
från vår sida är att man låter den personal, som vid första tillfället åker hem till kunden, ta en 
punkt i form av X och Y koordinater, med hjälp av en GPS, exakt vid kundens adress. Är denna 
GPS möjlig att synkronisera med systemet ger detta en mer säker hantering av grunddata. I 
dagsläget hämtas kundens adressinformation från karttjänst på Internet. Detta är en osäkerhet då 
det ges möjligheter till att förväxla X och Y koordinaterna med varandra samt om ”klipp och 
klistra” metoden används finns risk för att något missas. Det är också osäkert om huruvida det 
koordinatsystem som karttjänsten använder är kompatibelt med i-care. Om en GPS används 
säkerställer man grunddatas tillförlitlighet, detta kan också ses som en kvalitetssäkring för både 
kund och personal. 
 
7.2 Förslag till vidare studier 
I vårt arbete har vi kommit i kontakt med ett antal olika system som finns inom hemtjänstens e-
infrastruktur. Vi valde att avgränsa oss till den del som gällde insatssystemet i-care och dess 
samverkan med ett system som tillhandahåller rutt- och navigeringsinformation på ett 
standardiserat sätt. 
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Ytterligare utveckling av e-infrastrukturen skulle t.ex. vara att skapa ett standardiserat gränssnitt 
mellan kommunens ekonomisystem och insatssystemet. I dagsläget finns inte någon 
kommunikation mellan insatssystemet och ekonomisystemet. Som vi anser har både kommunen 
och kunderna vinning att göra om återrapporteringen sker direkt till ekonomisystemet, då risken 
för att det sker misstag i samband med manuell återrapporteringen minskas. 
 
Ytterligare förslag till vidare studier är att om fler använder de bilar som finns att tillgå utnyttjas 
resurserna bättre samt det borde kunna göras besparingar därför vore det önskvärt om 
insatssystemet skulle kunna integreras med ett system för bokning av leasingbilar. 
 
Handläggningssystemet har idag inte någon koppling till insatssystemet. Om det skulle finnas en 
koppling mellan dessa båda system skulle risken att någon ny kund eller nya behov av insatser 
missas då det är som idag, ansvaret ligger på planeraren som manuellt skall gå in i systemet och 
dagligen kontrollera om det tillkommit något nytt. 
 

7.2.1 Andra användningsområden 
Detta arbete har inriktat sig mot hemtjänsten och dess personal, men resultatet i form av en e-
infrastruktur där ett planeringssystem för en verksamhet kommunicerar med en tjänst som kan 
tillhandahålla information om restider, rutter och navigering är också av intresse inom andra 
verksamheter än hemtjänsten. Det kan gälla verksamheter som hemsjukvård 
(diskriktsjuksköterskor), transporter av sopor eller olika typer av hantverkare. Alla områden där 
det handlar om att integrera verksamhetsinformation med navigerings/ruttplaneringsinformation 
för att minimera transporter av varor eller personer skulle kunna dra nytta av den typ av lösning 
som beskrivits i uppsatsen. Detta skulle ge mindre påverkan på miljön och mindre trafik på 
vägarna och därmed få alla fördelar som detta medför.  
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