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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera tjänstemäns resonemang kring 

webbkameratillsyn inom hemtjänsten. Det vetenskapliga problemet som denna uppsats önskar 

belysa är den utmaning som den kommunala hemtjänsten sannolikt kommer att ställas inför i 

framtiden med tanke på den demografiska utvecklingen. Denna uppsats bygger på data 

inhämtad från sex informanter från fyra olika kommuner i Sverige. Uppsatsen har en 

kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer som genomfördes på plats och 

via telefon. Resultatet visar på att informanterna ser positivt på insatsen och ser få utmaningar 

med webbkameratillsyn. De positiva aspekterna informanterna belyste innefattas bland annat 

av förbättrad sömnkvalitet hos brukaren, mindre integritetskränkande än ett ordinärt 

tillsynsbesök, minskad miljöpåverkan och högre kvalité i omsorgen.  

 

Nyckelord: webbkameratillsyn, tillsyn via webbkamera, hemtjänst, äldre 
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1. Inledning 

Sverige har en åldrande befolkning och allt fler bor kvar i ordinärt boende, även de mest sjuka 

äldre (Socialstyrelsen, 2015c). Det innebär att hemtjänsten idag står inför och även i framtiden 

kommer att ställas inför nya utmaningar (Hjälpmedelsinstitutet [HI], 2012). Den första 

oktober 2013 hade 219 700 personer 65 år eller äldre beviljats hemtjänst i Sverige i någon 

omfattning (Socialstyrelsen, 2014). År 2020 kommer personer födda på 1940-talet att vara i 

åttioårsåldern och Harnett, Jönsson & Wästerfors (2012) skriver om att det föddes väldigt 

många barn under den tidsperioden och dessa äldre har beskrivits som en grupp som inte nöjer 

sig med vilken omsorg som helst. Detta kommer sannolikt att ställa äldreomsorgen inför nya 

utmaningar. 

Kommunerna ska i framtiden tillhandahålla en god kvalité i omsorgen enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) 3 kap. 3§ för fler människor än tidigare. Regeringen har därför avsatt 

stimulansmedel för att öka tekniska lösningar inom e-hälsa sedan 2010 och önskar att 

kommunerna börjar satsa på olika tekniska lösningar (Socialstyrelsen, 2015a). 

Webbkameratillsyn inom hemtjänsten är vidare ett ämne som debatteras i bland annat media. I 

en nyhetsartikel som publicerades den 2 december 2015 i Kommunalarbetaren argumenterade 

tjänstemän och ansvariga inom Salems kommun för införandet av teknik inom hemtjänsten. 

De argument som lades fram handlade om att öka delaktigheten för brukare och förbättra 

arbetsmiljön för de anställda. Ökad trygghet för brukaren där hemtjänstpersonalen i och med 

ny teknik inom hemtjänsten kan upptäcka om brukaren inte ligger i sängen eller har ramlat. 

Hemtjänstpersonalen kan då komma tidigare vilket också användes som ett argument vid 

införandet av teknologiska lösningar inom hemtjänsten. 

Expressen publicerade en nyhetsartikel den 3 maj 2011 som belyste de risker angående den 

personliga integriteten för de äldre i och med införandet av webbkameratillsyn. Journalisterna 

skriver om den oro om att detta enbart är ett sätt för kommuner att spara pengar. Svenska 

Dagbladet publicerade tidigare en artikel den 24 mars 2010 om en liknande oro, där en 

representant från Sveriges Pensionärsförbund uttrycker en oro för att den personliga 

integriteten kan ta skada och att webbkameratillsyn kan leda till nedskärningar inom 

hemtjänsten. 

I media uppmärksammas även de möjligheter som webbkameratillsyn medför. En 

nyhetsartikel publicerades i SVT Nyheter Blekinge den 17 juni 2014 och handlar om att 

webbkamera i hemtjänsten kan möjliggöra för den äldre att få en bättre nattsömn. Detta då 
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hemtjänstpersonalen vid ett ordinärt tillsynsbesök nattetid riskerar att störa nattsömnen för 

den äldre och dennes närstående (Socialstyrelsen, 2015b). En positiv aspekt som lyftes fram i 

en artikel i Svenska Dagbladet den 24 mars 2010  handlar om möjligheten att öka kvaliteten i 

omsorgen och öka tryggheten för den äldre i och med införandet av webbkameratillsyn. Detta 

då tekniken kan möjliggöra tätare kontroller och tillsyner. 

Tillsyn med webbkamera fungerar genom att en webbkamera placeras inne i brukarens hem 

(HI, 2012). På överenskomna tider med brukaren går kameran automatiskt igång och då sitter 

en personal på en krypterad anslutning och kontrollerar brukarens välmående. Syns den äldre 

inte till på skärmen vid tillsynstillfället agerar personalen efter vad som är överenskommet. 

Tillsynen sker via en bildskärm och inget material sparas (HI, 2012). Vid webbkameratillsyn 

ges den äldre möjlighet att i samråd med personal själv bestämma vilken tid tillsynen ska 

genomföras. Den äldre ges också möjlighet att bestämma vad personalen ska göra vid 

eventuella problem med tekniken (ibid.). 

Teknik och webbkameratillsyn kan underlätta för brukaren och vara ett verktyg för 

hemtjänsten att klara den demografiska utvecklingen i framtiden, då fler äldre beräknas 

behöva hemtjänst än idag (HI, 2012, Harnett, Jönsson & Wästerfors, 2012). 

 

1:1 Syfte & frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka och analysera tjänstemäns resonemang kring hur 

de själva och deras organisation arbetar med webbkameratillsyn inom den kommunala 

hemtjänsten. 

1. Hur resonerar tjänstemän med insyn i och ansvar för webbkameratillsyn inom hemtjänsten 

kring etiska aspekter utifrån brukarens perspektiv med webbkameratillsyn? 

2. Hur argumenterar tjänstemän kring kvalitetsfrågor inom hemtjänsten i och med införandet 

av tillsyn med webbkamera? 

3. Hur beskriver och resonerar kommunala tjänstemän med insyn i och ansvar för förfarandet 

vid införande av webbkameratillsyn inom hemtjänsten i deras organisation? 

4. Hur talas det om olika inblandade parters (personal, brukare, ansvariga chefer/ tekniker) 

risker och möjligheter när det gäller webbkameratillsyn? 
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2. Forskningsområdet och aktuellt kunskapsläge 

Under detta avsnitt ska vi presentera vår litteratursökning som ledde fram till de utvalda 

studierna i den här uppsatsen. Vi ska även presentera tre kategorier som vi funnit i vår 

litteraturgenomgång, kategorierna är: utmaningar med teknik och webbkameratillsyn inom 

omsorgsarbete, möjligheter med teknik och webbkameratillsyn inom omsorgsarbete och etik 

och integritet. Vi kommer att avsluta detta avsnitt med en summering av kunskapsläget. 

2:1 Litteratursökning 

Vi sökte fram våra svenska och internationella forskningsstudier genom att använda oss av 

ProQuest Social Sciences. Den innehåller sex integrerade databaser: ERIC, PILOTS, 

PsycARTICELS, PsycINFO, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. 

Vi hade som utgångspunkt att använda oss av studier som var gjorda efter år 2000 då teknik 

inom hemtjänsten och webbkameratillsyn i synnerhet är ett relativt nytt fenomen. En del 

studier som vi använde oss av hittade vi i relevanta studiers referenslistor. 

Orden som användes i sökningen var ”Home care” ”Elder care” ”home care service” 

”assisted living” ”Telemedicine” ”electronic care surveillance” ”monitoring system”. 

Sökningen gav oss 279 träffar den 18 december 2015 i ProQuest Social Sciences. 

Vi gjorde även en till sökning som inkluderade orden ”Home Care” “Home Care” “Elder 

Care” “home care service” “assisted living” “Telemedicine” “Telemedicine” “electronic 

care surveillance” “integrity” “morality” ethic*. Sökningen gav oss 27 träffar den 18 

december 2015 i ProQuest Social Sciences. 

En stor del av forskningen som vi funnit i litteratursökningen belyser e-hälsa som omfattar 

flera teknologiska lösningar inom både sjukvård och äldreomsorg. Inom begreppet e-hälsa 

ryms även webbkameratillsyn. Forskningen belyser även ekonomi och upplevelser hos 

brukare och personal av webbkameratillsyn (Essén, 2008, HI, 2012, Eriksson & Isaksson, 

2011, Essén & Conrick, 2008). Eriksson & Isaksson (2011) väljer i sin studie att 

uppmärksamma brukare, anhöriga och personalens upplevelser vid införandet av 

webbkameratillsyn. I studien intervjuades en nattpersonalgrupp inom hemtjänsten i Halmstad 

för att försöka få reda på deras upplevelser och tankar kring det nya arbetssättet. 

Personalgruppen i studien visar på att det finns en oro inför den nya tekniken, både vad gäller 

problem med tekniken och personalneddragningar. Eriksson & Isaksson (2011) visar dock att 
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det också finns en positiv förväntan hos personalgruppen att den nya tekniken kan emancipera 

mer tid till andra arbetsuppgifter. 

2:2 Utmaningar med teknik och webbkameratillsyn inom omsorgsarbete 

Statens medicinsk-etiska råd [Smer] (2014) diskuterade huruvida kameratillsyn ger lika god 

vård som vanlig tillsyn då det fysiska mötet tas bort. Vården och tillsynen som erbjuds via 

webbkamera ska kunna hålla lika god kvalitet som ett ordinärt tillsynsbesök där personalen 

kontrollerar brukaren på plats (ibid.). HI (2012) visade i sin undersökning att de flesta äldre 

som medverkade uppfattade att webbkameran är mindre störande nattetid än ett ordinärt 

tillsynsbesök. Resultatet i undersökningen visade även på att de äldre inte besvärades av 

kameran i sådan stor utsträckning. 

Milligan, Roberts & Mort (2011) skriver om nya utmaningar som omsorgspersonal ställs inför 

där personalen måste kunna fatta beslut utifrån vad de uppfattar på en bildskärm. HI (2012) 

belyste vikten av att personalen hade utbildning eller hade god kännedom om brukaren för att 

kunna fatta dessa beslut. Milligan et al. (2011) anser även att det är viktigt att personalen som 

ska använda sig av tekniken har en god kunskap om den och hur den fungerar men även vad 

syftet med tekniken är bör personal ha god kunskap om. Det är även viktigt att den äldre har 

kunskap om tekniken och varför den används annars riskerar de tekniska hjälpmedlen att 

användas på fel sätt (Milligan et al., 2011). 

Essén (2008) skriver om att det finns en risk när en verksamhet väljer att utse endast en eller 

ett fåtal personer som har god kännedom om tekniken. Verksamheten blir då sårbar vid 

eventuella sjukskrivningar eller när den kunniga personen inte är närvarande. Essén (2008) 

belyser därför vikten av att all personal som arbetar inom verksamheten har adekvat 

utbildning och kunskap i hur den nya tekniken fungerar och hur den ska användas. 

Milligan et al., (2011) oroade sig för att den teknologiska framfarten kan reducera antalet 

personliga möten för äldre vilket kan få påföljder för de äldre som behöver personlig kontakt. 

Detta kan enligt Milligan et al., (2011) få följder för den äldres mentala hälsa och därför är det 

viktigt att det mänskliga mötet fortfarande beaktas då det är värdefullt för den äldre. 

Teknologin kan inte helt ersätta det mänskliga mötet i dagsläget eftersom många äldre 

fortfarande har behov av mänsklig kontakt och all omsorg kan inte skötas från distans. 

Författarna poängterar att insatser som många äldre kan vara i behov av, som exempelvis 

städning och reparationer fortfarande kräver åtgärder av människor. 
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Milligan et al., (2011) belyser att teknik inom äldreomsorg riskerar att användas av den äldre 

på ett felaktigt sätt för att få mänsklig kontakt. I studien framkommer ett exempel som rör 

trygghetslarm, där en del äldre väljer att larma trots att de inte är i behov av hjälp, utan att 

detta sker för att få kontakt med andra människor. Författarna belyser då att det finns risk att 

dessa personer kan bli av med tekniken för att den missbrukas.   

Milligan et al., (2011) belyser att det finns en risk med för mycket teknik i den äldres hem. 

Med för mycket teknik finns risken att den äldre inte längre känner sig hemma i sitt eget hem. 

Milligan et al., (2011) visade även på att en del äldre hade svårigheter att lita på tekniken i 

samma utsträckning som på människor. HI (2012) visade även i sin utvärdering av projektet 

Nattfrid med webbkameratillsyn att det förekommit en del problem med tekniken där problem 

med strulande internetanslutning, skymd sikt och oskärpa i bildkvalitén varit de vanligast 

förekommande. 

Eriksson & Isaksson (2011) skriver att en viktig aspekt är att tekniken och webbkameratillsyn 

i det här fallet inte får begränsa brukarnas liv. Exempel som gavs var en brukare som undrade 

vad som skulle hända om hon vill gå upp mitt i natten för att lösa korsord eller äta. Brukaren 

ville veta om det var möjligt att kunna göra detta eller om hon behöver vistas i sängen hela 

natten på grund av att larmet inte ska gå. Detta exempel påvisar att tekniken inte får begränsa 

brukares liv och den viktiga aspekten i detta är att brukaren får chans till inflytande och 

autonomi för beslutet om tekniken ska implementeras i deras liv eller inte. Kunskapen om 

webbkameratillsyn är viktigt för att brukaren inte ska känna sig begränsad. 

Eriksson & Isaksson (2011) belyser vidare de utmaningar som ny teknik och 

webbkameratillsyn inom hemtjänsten kan ställas inför. Det finns en risk att teknik i framtiden 

implementeras som inte är individanpassad och individuella bedömningar kan bli lidande då 

(ibid.). Eriksson & Isaksson (2011) skriver också om den oro personalen känner angående att 

tekniken kan möjliggöra att äldre bor kvar hemma längre, trots att brukaren kan vara för svag 

för detta. 
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2:3 Möjligheter med teknik och webbkameratillsyn inom omsorgsarbete 

Ny teknik möjliggör för äldre att bo kvar hemma längre vilket Milligan et al., (2011) 

beskriver som en möjlighet för brukare att åldras i hemmet. Teknik inom äldreomsorgen kan 

även bidra till att brukare får ett mer självständigt liv då de med tekniska hjälpmedel kan klara 

sig själv (HI, 2012). HI (2012) skriver även om att webbkameratillsyn kan innebära bättre 

nattsömn för brukaren, då denne inte behöver bli väckt av hemtjänstpersonalen. Brukaren har 

rätten att bestämma vilken tid webbkameratillsynen ska ske och vad som ska göras vid 

eventuella problem med tekniken (ibid.). I Sverige utför hemtjänstpersonalen ordinär 

nattillsyn för de med beslut på detta och det finns då en risk att brukare vaknar då personalen 

går in i bostaden för att göra tillsynen. 

Milligan et al., (2011) skriver att Europa har en åldrande befolkning och att äldre idag ställer 

högre krav på omsorg som håller god kvalitet. Milligan et al., (2011) talar om att telecare eller 

e-hemtjänst kan vara en lösning på detta. Med hjälp av teknik inom hemtjänsten möjliggör 

kommunerna att de äldre kan bo kvar hemma i större utsträckning (ibid.). 

Essén (2008) belyser i sin studie om brukare och webbkameratillsyn att de flesta som 

medverkade i hennes studie såg positivt på webbkameratillsynen, detta då det möjliggjorde 

för dem att bo kvar i sitt ordinära boende och inte behöva flytta till ett särskilt boende. 

Brukarna som medverkade i studien såg inte webbkameran som något integritetskränkande, 

utan tvärtom som en möjlighet för dem att bo kvar hemma. 

Eriksson & Isaksson (2011) skriver att tekniken kan göra att personalen kan påträffa händelser 

hos brukaren när de inte är där. I den aspekten lyfts tekniken fram som något positivt eftersom 

den kan hjälpa till att uppmärksamma händelser som personalen inte kan märka under ett 

ordinärt tillsynsbesök eftersom de är där under en kort tid. En annan positiv aspekt med 

tekniken som diskuterats är att personalen inte behöver närvara fysiskt på platsen där brukaren 

befinner sig och då finns möjligheten att frigöra mer tid för personalen till andra 

arbetsuppgifter (ibid.). Personalen beskriver att teknik kan få en positiv utveckling på deras 

arbete om detta sker utan personalneddragningar och tekniken kan då underlätta för 

personalen att fokusera på de brukare som är i större behov av personlig kontakt. Personalen 

berättade att det finns brukare som sover varje natt vid de tillfällen som de är där, i dessa fall 

ska webbkameratillsyn kunna erbjudas som ett komplement för ordinära tillsyner (Eriksson & 

Isaksson, 2011). 
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Webbkameratillsyn kan enligt Ludwig, Wolf, Duwenkamp, Gusew, Marschollek & Haux 

(2012) hjälpa äldre människor att åtgärda sjukdomars symtom. Med hjälp av en webbkamera 

kunde personalen bevaka en äldre person som hade hjärtproblem under natten och hitta 

anledningen till varför den äldre kände sig trött och utmattad under dagen. Exemplet som gavs 

i studien utgick från en artikel som handlade om en äldre person som sov en timme under 

nätterna. Den äldre personen gick upp på nätterna för att gå och läsa i favoritfåtöljen eftersom 

denne inte kände sig trygg i sängen på grund av sitt hjärtproblem. Detta åtgärdades genom att 

det installerades en webbkamera i den äldres hem och hemtjänstpersonalen kunde då se under 

tillsynen att den äldre inte sov. Personalen gick då till den äldre och sänkte rumstemperaturen 

och ändrade positionen för den äldres huvud i sängen för att den äldre skulle känna sig mer 

bekväm och trygg, genom dessa åtgärder sov sedan den äldre bra. Den nya tekniken inom 

hemtjänsten är således ett verktyg för att kunna hitta information om den äldre som kan vara 

av betydelse (Ludwig et al., 2012). 

Essén & Conrick (2008) beskriver en fördel en enhetschef delgav på en organisation i 

Sverige. Fördelen var att när de genomförde tillsynen via webbkamera av brukaren under 

natten kunde personalen se hur den äldre sov. Personalen kunde därefter låta den äldre sova 

längre på morgonen om personen hade sovit dåligt, detta kunde enligt gruppledaren leda till 

kvalitetsförbättringar och ekonomiska fördelar (ibid.). 

Levy, Jack, Bradley, Morison & Swanston (2003) undersökte i sin studie i Skottland äldre 

personer som fick svara på frågan om de skulle ta emot ny teknik som hjälpte dem att bo kvar 

hemma längre, även om det skulle inskränka på personens frihet och kontrollen över sitt eget 

liv. De äldre delades in i två grupper och fick svara på detta. De 78 % av de äldre i studien 

som hade normal rörlighet välkomnade ny teknik om den skulle hjälpa dem att kunna bo kvar 

hemma längre jämfört med de 57 % av de äldre som hade reducerad rörlighet. De som ägde 

ett eget hus var mer positiv till att välkomna ny teknik än de som bodde i särskilda boenden 

(ibid.). 

Wondemeneh (2013) genomförde en studie för att undersöka arbetsmiljön i äldreomsorgen för 

anställda som var knutna till fackförbundet Kommunal. Wondemeneh (2013) kom fram till att 

många av deltagarna upplevde psykisk påfrestning. Socialstyrelsen (2015c) talar om att 

undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg av äldre ofta upplever hög psykisk 

påfrestning, vilket innebär att omsorgen av äldre kan ske under stress. Detta kan vara en 

förklaring till de höga ohälsotalen inom äldreomsorgen som ligger över riksgenomsnittet för 
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både kvinnor och män. Det finns en tro på att den nya tekniken kan emancipera mer tid till 

andra arbetsuppgifter där det personliga mötet är viktigt (HI, 2012). 

2:4 Etik och integritet 

Eccles (2010) genomförde en studie i Skottland bland äldre med hemtjänst och kameratillsyn 

där det har blivit en ökad användning av teknologi inom hemtjänsten och det har bidragit till 

frågor om etik. Eccles (2010) skriver om etik utifrån begreppen autonomi, godhet, rättvisa och 

att inte missbruka makten, författaren beskriver vidare att ny teknik inom äldreomsorg är 

etiskt komplext som är värd att forska mer om. För att jobba med kameraövervakning krävs 

en god moral hos utförarna för att få en ökad förståelse hur det ska tillämpas och därför 

behövs det skapas en etisk debatt på hur det ska tillämpas i praktiken i olika miljöer för att 

kunna bidra med en god vård (ibid.). Marziali, Dergal, Serafini & McCleary (2005) skriver 

om att vid införandet av teknologibaserad omsorg måste kvalitetsaspekten beaktas och det 

handlar exempelvis om att webbkameratillsyn ska innehålla samma kvalité som ett ordinärt 

tillsynsbesök. Marziali et al., (2005) skriver också att innan den teknologibaserade omsorgen 

förs in mer i samhället måste den etiska aspekten beaktas och den innebär att den 

teknologibaserade omsorgen ska kunna generera i god kvalité och att inte medföra några 

negativa hälsoeffekter för brukaren. 

Statens medicinska etiska råd (2014) [Smer] diskuterar de etiska aspekterna med 

kameratillsynen av äldre. De diskuterar att vid kameratillsynen måste det tas hänsyn till 

integriteten för brukaren, eftersom personer upplever inskränkning i integriteten olika. Detta 

gör det svårt att generalisera och dra en slutsats att alla brukare upplever kameran som en 

inskränkning i integriteten, då en del inte upplever någon inskränkning alls (ibid.). Rapporten 

tar även upp ett framtidsscenario med ett större utbud av kamera inom hemtjänsten, detta är 

dock något som måste diskuteras mer innan det förs in mer enligt författarna. Det som måste 

diskuteras mer är att en individuell bedömning bör genomföras för att beakta individens 

integritet och autonomi samt att utbudet måste uppfylla en god kvalité i omsorgen (ibid.). 

Essén (2008) skriver om den etiska aspekten med webbkameratillsyn hos brukare och nämner 

även en del om hur brukare vill att personal ska arbeta med webbkameran. Essén (2008) talar 

om att de som ingick i hennes studie kände sig trygga med tekniken om det är en person de 

litar på som genomför tillsynen, då de litar på personalen som genomför tillsynen innebär det 

enligt Essén (2008) att de känner sig mer omhändertagna. 
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Eriksson & Isaksson (2011) skriver om att det inte råder konsensus om vad som är 

integritetskänsligt eftersom kulturer, länder och individer fungerar på olika sätt. Eriksson & 

Isaksson (2011) skriver att även om det diskuteras huruvida den nya tekniken inskränker på 

brukarens integritet så kan även ordinära tillsyner och omsorg inskränka på integriteten. HI 

(2012) visade på att de flesta äldre i studien upplevde kameran som mindre 

integritetskränkande än att någon kommer in i dennes hem. HI (2012) visade dock på att ett 

fåtal brukare upplevde kameran som integritetskränkande och en av dem slutade även med 

kameran under en kortare period, brukaren valde dock att återgå efter ett litet tag då denne 

ansåg att webbkameran var bättre än alternativet. 

2:5 Summering av kunskapsläget 

Det finns en liten mängd forskning om webbkameratillsyn inom äldreomsorgen eftersom fe-

nomenet inte funnits så länge. Den forskning som vi funnit har belyst både e-hälsa och webb-

kameratillsyn. Kunskapsläget har utgått från både internationell och nationell forskning där 

webbkameratillsyn används i både medicinska situationer och i hemtjänsten för äldre. Den 

forskning vi hittade kunde summeras i tre teman vilket var ”utmaningar med teknik och 

webbkameratillsyn”, ”möjligheter med teknik och webbkameratillsyn” samt ”etik och integri-

tet”. Webbkameratillsyn kan innebära möjligheter med en ökad kvalité både för äldreomsor-

gen i Sverige och för brukaren som får insatsen, men den kan även innebära utmaningar för 

hemtjänsten och risker för brukaren. Forskningen har också visat på utmaningar utifrån den 

etiska aspekten med webbkameratillsyn. 

Det sker en utveckling i äldreomsorgen där den mänskliga tillsynen börjar ersättas av webbka-

meratillsyn. Forskningen visar att det finns risker och utmaningar med webbkameratillsyn vil-

ket ledde till att vi fann Becks teori om risksamhället som en lämplig teori. Vi fann också 

Foucaults teori om övervakning som en lämplig teori då teorin hjälper oss att förstå hur webb-

kameratillsyn kan fungera.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Under denna del presenteras Ulrich Becks teori om risksamhället och Michel Foucaults teori 

om övervakning. Vi beskriver Becks teori om risksamhälle i stort och försöker även koppla 

hans resonemang till ny teknik och webbkameratillsyn. Vi kommer också att beskriva 

Foucaults teori om övervakning överskådligt och sedan på ett sådant sätt som gör teorin 

användbar för oss. Vi kommer att avsluta avsnittet med kritik som riktats mot de teorier vi 

valt. 

3:1 Ulrich Becks teori om risksamhället 

Ulrich Becks teori om risksamhället handlar i stort om att det skett en förflyttning från det 

gamla industrisamhället till det nuvarande risksamhället. Detta innebär dock inte att riskerna 

har blivit fler utan handlar snarare om att riskerna idag har sitt ursprung i den sociala, 

teknologiska och den vetenskapliga utvecklingen. Förr kopplades riskerna till naturen med 

exempelvis naturkatastrofer och liknande som följd medan idag återfinns riskerna i samhället 

ofta skapade av människan (Giddens, 2007). Ulrich Beck (2000) ger exempel på 

kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 och hur kärnkraften sågs som säker av vetenskapsmän 

men som vid olyckan fick följder för den vanliga människan och de människor som bodde i 

närheten av kärnkraftverket (ibid.). 

Beck (2000) skriver också om att den teknologiska och ekonomiska utvecklingen i samhället 

för med sig svårigheter och dessa beskrivs som både frågor och problem. Frågor om hur 

utveckling och tillämpning av teknologin i samhället blir istället dominerad av frågor hur 

politiker och forskare undviker, döljer, förvaltar och inkluderar riskerna med aktuella och 

möjliga teknologier. I den teknologiska och ekonomiska utvecklingen växer löften om 

säkerhet sig större i en jämn takt i och med att riskerna blir fler, detta eftersom den rådande 

allmänheten är uppmärksam och kritisk (ibid.). 

Genom att teknologi och samhället utvecklas bidrar det till nya risker som inte funnits tidigare 

(Giddens, 2007). Giddens (2007) skriver att ny teknik kan innebär ett flertal fördelar för 

samhället men att det också kan generera i nya risker som är svåra att hantera. Fördelarna med 

webbkameratillsyn inom hemtjänsten har vi tidigare berört och handlar framför allt om den 

möjlighet att prioritera om och rikta resurserna för att kunna utföra en sådan god omsorg som 

möjligt (Eriksson & Isaksson, 2011). De fördelar teknologin medför för individer är även att 

den äldre kan bo kvar hemma i sitt ordinära boende längre (Essén, 2008).  Det finns dock 
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risker i dagen samhälle som härrör från den sociala utvecklingen menar Giddens (2007). Det 

finns risker med utveckling av teknologi och vetenskap, men ingen vet egentligen vilka 

riskerna är och vad de kan leda till (ibid.). Beck (2000) skriver att alla risker i det nutida 

samhället ännu inte har uppstått då det kan finnas risker idag som blir ett utfall i framtiden. De 

skador som då kan uppstå kan vara av stor förödelse vilket gör att hypoteser och prognoser för 

framtiden är en relevant och förebyggande åtgärd (ibid.). 

Det huvudsakliga är inte att vara medveten om riskerna förr eller idag, utan att vara medveten 

om de risker som finns i framtiden. Beck (2000) skriver att det förflutna förlorar sin betydelse 

och istället beskriver framtiden som det betydelsefulla. Detta eftersom handlingar och 

upplevelser i nutiden bygger för att stoppa, lindra och utföra insatser som ska motverka svåra 

perioder i framtiden, men det kan också vara det motsatta (Beck, 2000). Detta är en av 

anledningarna till att Becks (2000) teori om risksamhället är relevant för analyserandet av 

webbkameratillsyn då vi under analysen har en kategori där vi vill få reda på hur 

införandeprocessen gick till i de olika kommunerna och hur diskussionerna gick. Den 

demografiska utvecklingen skriver Harnett, Jönsson & Wästerfors (2012) om och de 

utmaningar hemtjänsten kan komma att ställas inför och Beck (2000) skriver om att risker bör 

förebyggas i sådan lång utsträckning som möjligt i nutid. 

Beck (2000) skriver om att politikerna inte alltid har kunskap om tekniken och hur teknik ska 

utvecklas. Politiker riskerar då att saluföra ny teknik utan att egentligen ha kunskap om vad 

den innebär eller vilken risk som finns med den. Beck (2000) skriver att det är experter som 

beslutar vilken riktning teknikutvecklingen ska ta och sedan försöker sälja in detta till 

politikerna. Det är dock inte experterna som utvecklat tekniken som får stå för 

konsekvenserna vid eventuella risker, utan det är politikerna som beslutat att införa dessa. 

Beck (2000) belyser även att det är andra auktoriteter som styr hur de risker och den negativa 

påverkan som kan finnas framställs, därför finns risken för mörkläggning och undanhållande 

av risker. 

Beck (2000) skriver även om individualiseringen och om institutionaliseringen av 

levnadsmönster. Det handlar om att individer idag slipper vara bundna av klasser eller vara i 

beroendeställning ekonomiskt till en partner och att de traditionella banden som exempelvis 

klass har ersätts av något han beskriver som den sekundera instansen och institutionen. Den 

sekundera instansen och institutionen innebär att individer idag präglas av arbete, trender och 

konjunktioner och detta menar Beck (2000) leder till att individer är mer beroende av 
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ställningar och situationer som denne inte har något inflytande över. Detta går även att koppla 

till att bli äldre och något som beskrivs som ett institutionellt levnadsloppsmönster där 

samhället och politiker fattar beslut som får påverkan över människor, exempelvis 

pensionsåldern. Beck (2000) menar att individualisering sker genom institutionalisering där 

politiker kan besluta och skapa individers livssituationer. Samhället håller på att förskjutas 

från industrisamhället mot ett samhälle som präglas av institutioner för politik och 

övervakning. 

3:2 Michel Foucaults teori om övervakning 

Foucault (2003) har skrivit en teori om övervakning där han beskriver om hur det var i 

fängelser under 1700-talet och hur det utvecklades från brutala bestraffningar som sedan kom 

att ersättas av kontroll, maktutövning och övervakning. Under 1700-talet utvecklades ett 

panoptikon som skulle övervaka fångarna i fängelset för att fångarna skulle bli disciplinerade. 

Ett panoptikon är ett övervakningstorn som är strategiskt placerat så att den som utför 

övervakningen kan se allt (Nationalencyklopedin, u.å.). Foucault (2003) beskriver 

övervakningen som ett övervakande öga eftersom fångvaktaren såg alla fångar i deras 

fängelseceller från panoptikonet som stod i mitten av fängelset. Det behövdes inte ens en vakt 

i panoptikonet eftersom fångarna ändå kände sig övervakade och under kontroll, detta 

eftersom fångarna inte visste i vilket ögonblick som denne var övervakad, vilket skapade 

disciplin och kontroll. Panoptikonet var till en början ett verktyg för att beskriva en 

fängelsemodell, som sedan kom att användes som ett verktyg och en teori som skapade större 

förståelse för hur olika strukturer och institutioner i samhället använder sin makt för att 

övervaka och kontrollera människor i nutid. 

Samhället har infört mer teknologi med exempelvis kameror i affärer och blivit alltmer 

datoriserat vilket kan ses som ett moderniserat panoptikon (Lianos, 2003). Det moderniserade 

panoptikonet ska anses kunna bidra till att öka människors trygghet och förebygga risker som 

annars kunnat hända om inte tekniken hade funnits.  

Foucault (2003) beskriver panoptikonet som ett fulländat verktyg där det går att vara färre 

personer som utövar övervakningen för ett större antal människor. Hemtjänsten kan med hjälp 

av webbkameran vara färre som genomför tillsynen samtidigt som brukarna kan vara lika 

många eller fler eftersom att personalen nu kan sitta framför en skärm och genomföra 

tillsynen istället för att åka och göra ett ordinärt tillsynsbesök. 
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Ett moderniserat panoptikon kan anses ha likheter med webbkameratillsyn inom 

äldreomsorgen. Tanken med panoptikonet (som vi beskrivit ovan) går att applicera på vår 

uppsats utifrån Lianos (2003) tankar om det moderniserade panoptikonet, där 

webbkameratillsyn som ny teknik kan bidra till en ökad trygghet och förebygga att den äldre 

far illa. Panoptikonet är en teori som kan anses bidra med en större förståelse för 

webbkameratillsynens användning.  

Webbkameratillsyn inom hemtjänsten kan även ses som en övervakning och en kontroll, men 

hemtjänsten använder dock tekniken för att kontrollera att brukaren mår bra. Foucaults (2003) 

teori kan även användas för att förstå hur brukare kan uppleva webbkameratillsyn. Brukaren 

kan känna att denne är under kontroll och övervakad och kan aldrig se vem som utför 

tillsynen utan det är bara den som utför tillsynen som kan se brukaren. Detta sker dock med 

avsikt att kontrollera att brukaren mår bra och känner sig trygg. Webbkameratillsyn ska därför 

inte ses som en kontrollerande insats utan den ska ses som en trygghet och en kvalitetshöjning 

för brukaren eftersom denne slipper bli väckt under nätterna (Eriksson & Isaksson, 2011). 

3:3 Teorikritik 

Cantelli, Kodate & Krieger (2010) skriver om att Becks (2000) teori om risksamhället 

innehåller frågor och brister. Det finns olika typer av politiska system runt om i världen och 

olika delar av politiken, exempelvis olika myndigheter. Det är därför svårt att universellt 

applicera Becks (2000) teori om risksamhället då det politiska systemet kan skilja sig åt och 

olika myndigheter agerar olika. Cantelli, Kodate & Krieger (2010) anser inte att Becks (2000) 

teori är felaktig, men att den är ofullständig. Det går därför att ifrågasätta huruvida Becks teori 

kan användas på olika politiska system och organisationer runt om i världen.   

Simon (2005) skriver att Foucaults teori om övervakning har fått kritik eftersom panoptikonet 

gömmer den som är övervakare i tornet och därför vet inte personerna om motivet varför 

övervakningen sker och den etiska bakgrunden till detta. Den övervakade vet då att denna 

alltid kan vara övervakad men kan inte se den som övervakar vilket kan leda till en medveten 

osäkerhet. Kritiken handlar om visionen som Foucault hade med sin teori om övervakningen 

där målet var social kontroll över individerna. Detta kan utifrån kritiken ifrågasättas om det 

här är rätt metod för att få individerna att agera och bli som normen i samhället (ibid.). 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer vi presentera den vetenskapliga grundsyn som vår uppsats utgår ifrån. 

Därefter beskriver vi vårt urval som använts och hur vi gått tillväga för att samla in vår empiri 

och analys av den. Vi beskriver även validiteten och reliabiliteten samt etiska överväganden 

under detta avsnitt. Avslutningsvis kommer vi att beskriva vår arbetsfördelning i uppsatsen 

och avsluta med en metoddiskussion. 

4:1 Vetenskapsteoretisk grundsyn 

Vår uppsats handlar om att belysa människors resonemang kring ett specifikt fenomen, vilket 

motiverar valet av en hermeneutisk metod. Hermeneutisk forskning grundar sig i empiri, logik 

och inkännande. Hermeneutiken har som mål att förstå människors tankar, handlingar och 

upplevelser i olika situationer (Thurén, 2007). Ett kännetecken för hermeneutiken är att den 

tar hänsyn till hela kontexten så långt det är möjligt (Lantz, 2007), vilket är vårt syfte med 

uppsatsen.                                                                                                                         

Då vi är intresserade av att belysa personers subjektiva resonemang och argument om 

webbkameratillsyn så valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Bryman (2008) skriver att 

inom den kvalitativa forskningen accentueras detaljer som infattar en social verklighet och 

den kan uppfattas olika av människor. Det är individernas uppfattning om verkligheten som är 

i fokus inom den kvalitativa forskningen. Vi försökte inte finna någon universal sanning om 

webbkameratillsyn utan personers argument och resonemang om detta. Bryman (2008) 

skriver även om att kvalitativ forskning kan vara bra att använda sig av för att kunna förstå 

aktörernas argument och resonemang. 

Kvalitativa studier lägger ofta fokus på att teorin är något som uppkommer ur datan (Bryman, 

2008). Valet av Ulrich Becks teori om risksamhället växte fram under datainsamlingens gång, 

då vi uppfattade att informanterna talade mer om de möjligheter som webbkameratillsyn kan 

medföra än om de utmaningar och risker vi fann i vår genomgång av tidigare forskning. Vi 

valde även att ta med Foucaults (2003) teori om övervakning då teorin kan förklara fenomenet 

webbkameratillsyn och varför kommuner använder sig av det. 

Bryman (2008) skriver att kvalitativ forskning lägger vikt vid beskrivningar och förklaringar 

och ofta beskriver en stor mängd data om den miljön som blir studerad. Anledningen till att 

detta är av stor vikt inom den kvalitativa forskningen är för att det beskriver miljön som 

människorna befinner sig i och för att det beskriver människan som blir studerad, vilket leder 
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till en större förståelse. Vi vill veta mer om tjänstemäns argument och resonemang av tillsyn 

via webbkamera och därför fokuserade vi våra frågor så att vi kunde få en uppfattning om 

detta. Datan i det här fallet handlar om personer som jobbar med webbkameratillsyn på 

organisatorisk nivå.  

Fejes & Thornberg (2015) skriver om två ansatser inom vetenskaplig forskning som beskriver 

hur en forskare genom olika tillvägagångssätt kan komma fram till en slutsats, dessa benämns 

som induktion och deduktion. Deduktion bygger på en hypotes som sedan testas för att 

antingen bekräftas eller falsifieras (ibid.). Vår uppsats bygger dock på en induktiv ansats. 

Fejes & Thornberg (2015) talar om att slutsatser i en induktiv ansats bygger på erfarenheter 

och observationer. Induktion innebär att vi grundar våra slutsatser på de svar vi får genom 

intervjuerna och genom analysen av svaren. 

4:2 Urval 

Informanterna i vår undersökning är tjänstemän som arbetar med webbkameratillsyn i 

kommuner där tillsyn via webbkamera finns som insats. Bryman (2008) beskriver att ett 

målinriktat urval lämpar sig för att säkerställa att kontakt tas med relevanta människor för 

forskningsfrågan. Då vi vill undersöka resonemang och argument hos specifika individer 

lämpar sig därför ett målinriktat urval för att säkerställa respondenter som kan vara relevanta 

för våra forskningsfrågor. Ursprungligen hade vi planerat att genomföra intervjuer med 

nattpersonalgrupper inom hemtjänsten. Vi hade som utgångspunkt att göra intervjuerna på 

plats och var öppna med att resa för att intervjua personalgrupper i två kommuner. På grund 

av nattpersonalens arbetstider var vi även öppna för att genomföra intervjuerna nattetid, men 

på grund av olika anledningar gick det ej att genomföra intervjuerna inom ramen för 

uppsatsarbetet. Vi upplevde problem med att få tag i informanter så vi valde därför att byta 

fokus och inrikta oss på tjänstemän, antingen enhetschefer eller verksamhetsutvecklare. De 

informanter som presenteras längre ner i uppsatsen är sex till antalet. Vi har genomfört både 

intervjuer på plats och via telefon. Vid ett intervjutillfälle på plats insisterade informanterna 

och ville vara två och detta tillmötesgick vi. 

Vi har sökt efter kommuner som har webbkameratillsyn som insats och det har vi gjort via 

internet, både via kommuners hemsida och lokaltidningar. Från början letade vi upp namn och 

telefonnummer till personer vi antog var relevanta på de olika kommunernas hemsidor. Detta 

tillvägagångssätt övergav vi dock snabbt eftersom vi inte fick tag på rätt personer. Vi valde 

därefter medvetet att ringa till kommunernas växel för att bli kopplad till rätt person. Detta var 

både tidssparande och effektivt för att verkligen komma rätt. När vi kommit i kontakt med 
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eventuella informanter via telefon så skickade vi ett mail med ett informationsbrev (bilaga 1) 

med information om vad uppsatsen handlar om och kontaktuppgifter till oss och vår 

handledare. Detta för att de eventuella informanter själva kunde läsa på samt kunna ta ett 

ställningstagande om de ville medverka eller inte.   

Vi har sökt kontakt via telefon med sexton kommuner i Sverige. Av dessa valde fyra stycken 

kommuner att ställa upp med sammanlagt sex stycken informanter. Tre av informanterna kom 

från samma kommun, varav två var enhetschefer och en tekniker som var relevanta för vårt 

syfte och frågeställningar. De övriga tolv kommunerna gick ej att inkludera av olika 

anledningar. Anledningarna handlade om att rätt personer var borta, ingen återkoppling eller 

svar erhölls och i något av fallen hade kommunerna inte kommit igång med 

webbkameratillsyn ordentligt så att en intervju kunde genomföras. 

4:3 Datainsamling 

Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer 

då vi vill belysa tjänstemäns upplevelser kring införandet av webbkameratillsyn.  

Anledningen till vi har valt att arbeta utifrån semistrukturerade intervjuer är för att den 

intervjuformen är mer flexibel än strukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun 

ger respondenten möjlighet att kunna formulera egna svar. Semistrukturerade intervjuer ger 

även möjligheter till följdfrågor och förtydliganden och ordningsföljden på intervjufrågorna 

behöver inte på förhand vara bestämd (Bryman, 2008). Detta var något vi uppmärksammade 

redan i vår första intervju, då vi valde att ändra ordningsföljd på en fråga under intervjuns 

gång och vi valde sedan att ställa frågan tidigare i våra andra intervjuer. Valet av en 

semistrukturerad intervju gav oss fördjupande svar och goda exempel då vi ställde 

uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Det gav oss som 

intervjuare möjlighet att stanna kvar vid frågor som vi ansåg behövdes utvecklas eller 

exemplifieras. Den semistrukturerade intervjuformen möjliggjorde även för oss att hoppa över 

en fråga om vi fått svar på den tidigare. 

Vi använde oss av en intervjuguide (bilaga 2) med på förhand bestämda frågor. De frågor vi 

arbetade utifrån var uppbyggda med hjälp av olika teman. Exempel på teman vi använde oss 

av i vår intervjuguide handlade om frågor som belyste själva införandeprocessen på 

organisatorisk nivå, då vi ville undersöka hur och varför kommunerna valt att införa 

webbkameratillsyn. Ett annat exempel på ett tema belyser integritet, både vad gäller den 

enskilde och för personal som arbetar. Vi var ute efter tjänstemäns resonemang kring integritet 
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och detta tema växte fram under arbetet med tidigare forskning. Resterande teman återfinns i 

bilaga 2. 

För att spela in materialet använde vi oss av en diktafon som var på under hela intervjun. 

Detta var även något vi frågade informanterna om på förhand, både via telefon och 

informationsbrev (bilaga 1) och innan den slogs på vid intervjutillfället. Vi genomförde tre 

telefonintervjuer med tre olika informanter. Vi använde oss av högtalarfunktionen på en 

mobiltelefon och för att spela in materialet använde vi oss av en diktafon som användes under 

hela intervjun. 

Som Bryman (2008) skriver finns det fördelar med att genomföra en telefonintervju. En av 

fördelarna är att det är billigare att genomföra en kvalitativ intervju via telefon, särskilt i fall 

där informanten eller informanterna är svåra att nå. Eftersom vi hade problem att få tag på 

informanter lämpade sig en telefonintervju då våra informanter var spridda i hela Sverige. 

Bryman (2008) skriver att telefonintervjuer sparar tid och resurser. Detta märkte vi då vi inte 

behövde planera en hel dag för att resa. 

Ruane (2006) skriver att intervjuer via telefonen kan vara mindre påträngande än en intervju 

på plats. Vi hörde av oss till många kommuner och ville genomföra intervjuerna på plats till 

en början, vilket många kan ha upplevt som påträngande och avböjde därför förfrågan. 

Däremot gick det bättre att få tag på informanter när vi frågade om att få genomföra en 

telefonintervju. Ruane (2006) skriver att en utmaning med telefonintervjuer är att 

distraherande oväsen kan störa intervjun och därför planerade vi innan intervjuerna att vi sitter 

i ett tyst rum så att vi kan utföra intervjuerna ostört. Vi stängde av ljud på den mobiltelefon 

som inte användes vid intervjutillfället för att plocka bort ett störningsmoment och för att 

säkerställa en sådan god inspelningskvalitet på diktafonen som möjligt. Det vi dock inte 

kunde råda över var intervjusituationen för informanten, vi hörde dock av oss innan 

intervjutillfället och bokade in tider som passade informanterna. Detta då vi ville att 

informanterna skulle ha god tid på sig att både svara på våra frågor och säkerställa att hon 

eller han kunde tala ostört. 
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4:4 Dataanalys 

Vi har valt att arbeta utifrån en fenomenografisk analysmetod. Dahlgren & Johansson (2015) 

talar om att fenomenografi är en lämplig analysmetod vid intervjuer och studerandet av 

människors upplevelser. Dahlgren & Johansson (2015) nämner att fenomenografi lämpar sig 

väl vid semistrukturerade intervjuer vilket vi har använt oss av i uppsatsen. Fokus i denna 

uppsats är att belysa hur tjänstemän resonerar om webbkameratillsyn. Med hjälp av 

fenomenografin går det att förklara att tjänstemännen resonerar om webbkameratillsyn olika. 

Innan steg ett transkriberade vi våra intervjuer ordagrant och noggrant. Temat arbetsmiljö 

renderade i få eller inga svar som stod i paritet till vårt syfte. Vi ville veta hur tjänstemäns 

arbetsmiljö och arbetsbelastning påverkats i och med införandet av webbkameratillsyn. De 

svar vi fick belyste dock nattpersonalgruppen inom hemtjänsten och deras eventuella situation 

så därför valde vi att exkludera detta tema från analysen då syftet med temat inte uppfylldes. 

Vi hade även ett tema om framtiden i vår intervjuguide, detta tema valde vi också att 

exkludera i analysen, då temat framtiden erhöll svar som innehöll teknologi och tekniska 

utvecklingar. Vårt syfte är att belysa webbkameratillsyn och resonemang kring etik, kvalité, 

förfarandet och risker och möjligheter. Andra tekniska lösningar och huruvida 

webbkameratillsyn kommer att öka eller minska är intressant men korresponderar inte med 

vårt syfte. Vi har dock lyssnat och läst transkriberingarna på dessa teman flera gånger och 

tillsammans fattat beslutet att exkludera dessa delar. 

Den fenomenografiska analysmodellen innehåller sju steg för att genomföra analysen. Det 

första steget i den fenomenografiska analysmodellen handlar om att bekanta sig med 

materialet. Detta gjorde vi genom transkriptionen och då vi läste de transkriberade 

intervjuerna om och om igen och arbetade med materialet tills vi kunde det på ett 

tillfredsställande sätt. 

Steg två heter kondensation, som innebär att urskilja det väsentliga och viktiga uttalanden i 

intervjuerna. Dahlgren & Johansson (2015) skriver att det kan vara bra att skriva ut de 

transkriberade intervjuerna på papper för att enkelt kunna klippa ut de väsentliga och viktiga i 

intervjuerna. Detta gjorde vi genom att vi skrev ut transkriberingarna och klippte i dessa och 

det resulterade i en mängd papperslappar, allt från några ord till halva A4-papper, detta för att 

kunna jämföra styckena på ett överskådligt sätt i nästa steg. 

Steg tre i den fenomenografiska analysmodellen är jämförelse. Jämförelse handlar om att hitta 

likheter och skillnader mellan styckena. Fenomenografins syfte är att uppmärksamma 
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olikheter i upplevelser och därför är även likheter viktiga att belysa (Dahlgren & Johansson, 

2015). Detta steg genomförde vi tillsammans och diskuterade de stycken vi var osäkra på. 

Steg fyra handlar om att göra grupperingar av likheter och skillnader i styckena. Dahlgren & 

Johansson (2015) talar om att detta ofta sker genom samlingar av de funna likheterna och 

olikheterna från steg tre. Det innebar att vi arbetade utifrån detta systematiska arbetssätt 

genom att dela in styckena i olika grupper där grupperna utgjordes av olika högar av 

papperslappar. Steg fyra var tidskrävande och renderade i åtta grupper. 

Steg fem handlar om att hitta likheter i de olika grupperna och bestämma hur stor 

variationsbredd i likheterna som grupperna ska innehålla för att omfattas av en kategori. Det 

innebar att vi arbetade med att försöka hitta grupper som stod i paritet med varandra utifrån 

vår kategorisering. 

Steg sex i den fenomenografiska analysmodellen handlar om att namnge våra kategorier. Som 

Dahlgren & Johansson (2015) skriver om namnges de olika kategorierna för att förstå vad de 

innehåller och belysa skillnader mellan dem, detta resulterade i sex kategorier. 

Steg sju kallas kontrastiv fas som handlar om att jämföra delar i de olika kategorierna och 

försöka se om styckena kan passa in i någon annan kategori. Innan steg sju fanns det fler 

kategorier och målet var att reducera dessa för att få fram mer unika och fullständiga 

kategorier (Dahlgren & Johansson, 2015). Detta gjorde vi genom att de olika kategorierna 

kontrollerades igen, för att se om det var styckena i exempelvis kategorin etik som kunde 

passa bättre in i kategorin införandeprocessen i olika kommuner. 

I analysen använde vi oss av olika tecken för att visa hur vi gjorde med citaten som kommer 

att redovisas i uppsatsen. Tecknen vi använde oss av var: 

… Betyder att vi har brutit ut citatet. Syns tecknet i början betyder det att vi har exkluderat det 

tidigare som sagts och syns tecknet i slutet har vi exkluderat det senare som sagt. 

…//… Betyder att vi har valt ett citat och sedan exkluderat delar som inte var relevanta. 

4:5 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2008) skriver om att det går att diskutera begreppen validitet och reliabilitet i 

förhållande till kvalitativa studier. Det ges exempel på begreppet tillförlitlighet som kan vara 

mer användbart då tillförlitlighet belyser validitet, reliabilitet och objektivitet. Bryman (2008) 

belyser även att begreppet äkthet är användbart. Begreppet tillförlitlighet innehåller termerna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 
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2008). För att tillförsäkra oss trovärdighet och att vi tolkat respondenternas svar korrekt 

planerade vi att utföra en respondentvalidering, på grund av tidsbrist gick det ej att 

genomföra. Det vi istället gjort är att vi båda har lyssnat och diskuterat de delar i intervjuerna 

som vi varit osäkra på och på detta sätt försökt tillförsäkra oss trovärdighet i uppsatsen. De 

delar av intervjuerna som varit ohörbara har vi valt att exkludera istället för att ägna oss åt 

gissningar. Överförbarheten i vår uppsats kan vara komplicerad då kvalitativ forskning ofta är 

miljö- och situationsbetingat (ibid.), vilket också vår uppsats är. Det innebär att de svar vi 

erhållit kan bero på i vilket sammanhang intervjuerna genomfördes och i vilken miljö. 

I uppsatsen har vi varit noggranna med att redogöra vårt resultat och de beskrivningar av 

arbetsmetoder och tillvägagångssätt vi använt oss av. Vi har lagt fokus på att alla delar i 

materialet ska redovisas på ett korrekt sätt för att uppnå pålitlighet i vår uppsats. Enligt 

Bryman (2008) är ett korrekt sätt att göra en komplett redogörelse för den inhämtade datan 

och uppvisa en transparens i alla delar av rapporten (ibid.). För att vår uppsats inte ska präglas 

av egna värderingar har vi försökt att utforma vår intervjuguide med neutrala frågor och 

arbetat tillsammans med bildandet av frågor. Vi har även försökt belysa både utmaningar och 

möjligheter vad gäller insatsen och vad gäller integritet. Detta för att vi som författare inte ska 

vinkla och ställa enbart positiva eller negativa frågor. 

Begreppet äkthet belyser termerna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2008). Bryman (2008) skriver om att 

en rättvis bild är att återge respondenternas åsikter och upplevelser på ett rättvist sätt. Vi har 

arbetat för att säkerställa att vi återgett respondenternas resonemang och argument på ett 

rättvist sätt. Vi har tillsammans lyssnat delar av intervjuerna och medverkat tillsammans vid 

alla intervjutillfällen. Detta för att försöka skapa en sådan rättvis bild som möjligt som belyser 

respondenternas åsikter och upplevelser. Ontologisk autenticitet handlar om huruvida 

deltagarna fått en större insikt i deras situation på arbetsplatsen. Pedagogisk autenticitet 

belyser om deltagarna i studien fått en större insikt i hur de andra deltagarna upplever sin 

situation på arbetsplatsen. Katalytisk autenticitet handlar om studien har hjälpt deltagarna att 

förändra deras situation. Taktisk autenticitet handlar om huruvida studien har renderat i tips 

till deltagarna för att kunna åstadkomma förbättringar på sin arbetsplats (Bryman, 2008).  

Detta är svårt att svara på i dagsläget men vi ska skicka ut vår uppsats till deltagarna och vår 

förhoppning är att de finner några delar i uppsatsen som kan vara deltagarna till gagn. 

Begreppen ovan handlar om huruvida deltagarna har fått insikt i sin egen och sina 

medarbetares situation. Äktheten är därför svår att bedöma, det vi dock hoppas är att 
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deltagarna får se hur tjänstemän på andra kommuner resonerar om fenomenet 

webbkameratillsyn. 

4:6 Etiska överväganden 

Utifrån vetenskapsrådets (2002) etiska principer finns det fyra huvudkrav för att forskningen 

ska anses vara etiskt korrekt. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att delge information till deltagarna om vad studien handlar 

om. Vid genomförande av intervjuer anser vetenskapsrådet (2002) att deltagarna ska få 

förhandsinformation. För att säkerställa oss om att informationskravet uppfylldes så 

kontaktade vi först informanterna per telefon och gav information om vad uppsatsen handlar 

om och betonade deras frivillighet i uppsatsen och sedan skickades skriftlig information i 

form av ett informationsbrev (bilaga 1) till de intresserade deltagarna. I informationsbrevet 

(bilaga 1) delgav vi information om vilka vi är, var vi kommer ifrån, vart resultatet kommer 

att publiceras, vem som är handledare och att vi studerar vid mittuniversitetet. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagandet är frivilligt och att de själva kan bestämma över 

sitt deltagande. Väljer en person att avbryta sin medverkan ska detta ske utan övertalning eller 

hot om repressalier. Innan vi genomförde intervjuerna inhämtade vi samtycke från deltagarna, 

detta skedde muntligen via telefon. Som vetenskapsrådet (2002) skriver är intervjuer en aktiv 

insats där personernas egna aktiva deltagande är i huvudfokus. Syftet i denna uppsats är att 

belysa tjänstemäns resonemang om webbkameratillsyn genom intervju, vilket ställer krav på 

samtycke. Detta säkerställde vi genom att innan vi genomförde intervjuerna förklarade att 

deltagandet var frivilligt samt skrev med det i informationsbrevet så att deltagarna i lugn och 

ro kunde läsa vad det handlar om och sedan fatta ett beslut. Personen som valde att avbryta 

sin medverkan försökte vi ej att övertala eller hota med repressalier, utan deltagandet var som 

sagt helt frivilligt så vi accepterade självfallet detta. 

Konfidentialitetskravet handlar om att säkerhetsställa att känsliga uppgifter inte går att knyta 

an till någon person, identiteten på deltagarna förblir konfidentiell (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då vi planerade att intervjua personer inom en kommun som har god kunskap om 

webbkameratillsyn kommer deltagarna vara en begränsad grupp från varje kommun och 

konfidentialitetskravet blir en stor utmaning. Vi har i uppsatsen inte knutit an svar på ett 

sådant sätt som möjliggör att det blir lätt att identifiera personer. Vi har även valt att 
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anonymisera kommunerna som valde att delta för att säkerställa att konfidentialitetskravet 

uppnås. 

Nyttjandekravet belyser frågor kring data om personer och att dessa inte får säljas eller 

användas i andra syften än att bedriva forskning. Datan om personer får ej användas på ett 

sådant sätt som kan medföra skada för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi haft i 

åtanke och vi ska inte använda datan i annat sammanhang än i vår uppsats. 

Bryman (2008) talar om att kvalitativ forskning ofta besvarar diffusa frågeställningar som kan 

medföra problem för informanterna att förstå studiens syfte. Det ställer krav på oss att 

säkerställa att information har gått fram på ett korrekt sätt så deltagarna kan göra ett etiskt 

ställningstagande om de vill medverka eller inte. Vi har i informationsbrevet (bilaga 1) skrivit 

om uppsatsens huvudsakliga fokus och berättat detta per telefon. Vid ett intervjutillfälle 

började vi intervjun med att berätta vårt syfte och varför vi valt att kontakta just deras 

kommun. Vi startade även alla intervjuer med att fråga informanterna om de hade några frågor 

innan själva intervjun startade. 

4:7 Arbetsfördelning 

Vi har arbetat tillsammans och gått igenom texten och den ena har skrivit medan den andra 

har suttit bredvid och läst. Vid några tillfällen har vid dock skrivit på olika datorer men att vi 

har haft en diskussion med varandra så att allt har skett i samförstånd. Vi har under samma tid 

diskuterat om hur vi ska skriva för att kunna få fram ett bra meningsinnehåll och båda har 

varit delaktiga i dessa moment eftersom vi har bytt vem som skriver och vem som läser 

emellanåt. 

När vi genomförde intervjuerna gjorde vi dock en uppdelning där den ena var den som var 

huvudintervjuaren medan den andra satt bredvid och ställde följdfrågor och antecknade om 

något viktigt sades. Vi delade upp arbetet med transkriberingen av den insamlade empirin så 

vi försökte göra lika mycket. Analysen av materialet gick vi igenom tillsammans då vi 

behövde diskutera den insamlade empirin och vilka resultat som skulle redovisas i uppsatsen. 
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4:8 Metoddiskussion 

Vi hade problem att få tag på informanter som ville delta i vår uppsats, vilket ledde till 

tidsbrist. Därför bestämde vi oss för att inte genomföra alla intervjuer på plats utan att också 

intervjua via telefon. Det fungerade bra även fast vi hade föredragit att göra alla intervjuerna 

på plats eftersom vi då kunde fått med kroppsspråk och utryck från informanterna (Bryman, 

2008). 

Vi genomförde en testintervju på oss själva innan för att se ungefär hur lång tid det skulle ta 

att genomföra intervjuerna. Efter att alla intervjuerna var genomförda insåg vi dock att 

intervjuerna var olika långa och låg inom ett stort tidsspann. Vi diskuterade detta och tror att 

det berodde på att några individer var mer frispråkiga och att vi dessutom under ett 

intervjutillfälle intervjuade två individer, vilket gjorde att det tog tid då de diskuterade 

sinsemellan men det blev en givande diskussion. 

Personerna som vi har intervjuat kommer från kommuner vilket kan göra det lätt att 

identifiera dem ifall en utomstående person läser uppsatsen, detta då antalet människor som 

arbetar med detta är begränsat. Därför var målet för oss att försöka avidentifiera personerna i 

så stor utsträckning som möjligt. Detta gjorde vi genom att vi inte skrev informanternas 

riktiga namn eller angav kommunernas namn utan vi använde oss istället av siffror för att 

avidentifiera kommunerna. 

Informanterna som medverkade kände ingen av oss sedan innan. Vi tänkte mycket under 

intervjuns gång på att inte avbryta informanterna då det kan påverka vad de säger. En annan 

anledning till att vi inte ville avbryta var för att vi ville få ut så mycket information som 

möjligt. 

Det finns kritik mot den kvalitativa forskningen som vi har använt oss av. Kritiken handlar om 

att forskaren som genomför studien kan påverka resultatet eftersom det i kvalitativa studier 

handlar om subjektiva upplevelser. Eftersom det är forskaren som utför studien kan dess egna 

intressen spegla tillvägagångssättet och resultat (Bryman, 2008). Detta har vi tänkt på och 

därför har vi försökt att göra resultatet så trovärdigt som möjligt då vi noga har återgett hur vi 

har gått tillväga i de olika delarna av uppsatsen. 

Vi insåg under arbetets gång hur värdefullt det var att arbeta två personer med uppsatsen. 

Detta gjorde att vi kunde ha givande diskussioner om hur vi skulle gå tillväga och gå vidare 
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när vi körde fast. När vi genomförde några delar på varsitt håll kunde vi fråga varandra och 

diskutera vilket var ett värdefullt verktyg. 

5. Resultat och analys  

Under denna del av uppsatsen kommer vi presentera vår empiri och analys. Vi kommer att 

presentera datamaterialet under de kategorier vi arbetat fram. De kategorier vi kom fram till är 

Kvalitet i omsorgen, Samtycke och valfrihet, Etik, Hur webbkameratillsyn går till, 

Utmaningar angående personal och Införandeprocessen i olika kommuner. Vi presenterar 

data och sedan en analys under varje kategori under denna del. De teorier vi har haft till hjälp 

för att analysera materialet är Ulrich Becks teori om risksamhället och Michel Foucaults teori 

om övervakning. Först kommer vi presentera respondenterna och bakgrundsinformation om 

dessa, samt vilken siffra som representerar deras kommun. 

Person 

ID 
Kön Ålder Befattning/arbetsområde Utbildning Kommun 

I1 Man 46 Enhetschef äldreomsorg Sociala omsorgspro-

grammet 
1 

I2 Kvinna 49 Tekniker och administratör 

inom teknik och service 

Undersköterska 2 

I3 Kvinna 52 Verksamhetsutvecklare 

inom IT 
Sociala omsorgspro-

grammet 
3 

I4 Kvinna 44 Verksamhetsutvecklare 

inom e-hälsa-äldreomsorg 
Civilekonom 4 

I5 Kvinna 59 Enhetschef kväll och natt Sociala omsorgspro-

grammet 

2 

I6 Kvinna 56 Enhetschef kväll och natt Sociala omsorgspro-

grammet 
2 

 

 

5:1 Kategori 1: Kvalitet i omsorgen 

5:1a Resultat 

Denna kategori visar på stora likheter och alla informanter belyser en kvalitetshöjning 

eftersom de äldre slipper bli väckta under natten, detta kopplar de flesta informanterna till en 

ökad trygghet för den äldre. Majoriteten av de svar som vi erhållit har även belyst de positiva 

aspekterna med webbkameratillsyn. 
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I1: ”När nattpersonal kommit fysiskt har man upplevt att man blir väckt eller störd och det är 

ju en trygghet att någon kommer men [omsorgstagare] har ändå känt att man blivit störd, 

eller sömnen har rubbats något sätt och upplevelsen har varit här att man får samma trygghet 

fast man får sova i lugn och ro.” 

I4: ”… så det var ju ett stort argument, sen den andra stora är ju som sagt kundernas 

sömnkvalitet, att kunderna ska känna sig tryggare, dom ska känna sig, få en bättre 

sömnkvalitet, och dom sk.., kan sova lugnt på natten så kan dom vara pigga på dagen, mår 

bättre... .” 

Några av informanterna valde att belysa andra aspekter angående kvaliteten med 

webbkameratillsyn inom hemtjänsten. De aspekterna informanterna valde att lyfta fram 

handlade bland annat om att kvalitetsförbättringen inte enbart berörde den brukaren som har 

webbkameratillsynen, utan även att andra brukare med hemtjänst inom kommunen kan 

uppleva en kvalitetsförbättring. Kvalitetsförbättringen innebär enligt informanterna att mer tid 

kan läggas på de brukare som verkligen behöver ordinära tillsynsbesök med personlig 

kontakt. I empirin visas en större andel svar som belyser de möjligheter webbkameratillsyn 

innebär för brukaren angående högre kvalité. Några av informanterna valde dock att fokusera 

på de fördelar ett ordinärt tillsynsbesök medför och ett exempel som en informant nämnde 

handlar om brukaren känner en från personalen så kanske denne hellre vill ha ett ordinärt 

tillsynsbesök från den personalen. Några av informanterna talade även om att det kan vara en 

trygghet för den äldre att slippa vakna till nya ansikten på natten. 

5:1b Analys 

Som ovan presenteras belyses få risker angående kvalitén i omsorgen. Giddens (2007) skriver 

om de fördelar som ny teknik kan medföra och som empirin visar finns det stora fördelar i 

kvalitén med webbkameratillsyn. 

Som vi beskrev i teoriavsnitten har samhället fört in mer teknologi, exempelvis kameror för 

att övervaka människor. Detta anses kunna öka människors trygghet och kunna minska risker 

(Lianos, 2003). Argumenten tjänstemännen framförde handlade om att webbkameratillsynen 

kan fungera som kvalitetshöjande för brukare även om den kan vara övervakande. 

Informanterna beskriver även att med hjälp av webbkameratillsyn kan resurser frigöras och 

fokus kan läggas på det personliga mötet. Detta överensstämmer med Foucaults (2003) teori 

då färre människor kan genomföra ett jobb som annars skulle krävas mer personal till. 
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Många av tjänstemännens argument handlar även till stor del om den kvalitetshöjning 

angående sömnkvaliteten som brukare kan uppleva genom att brukare slipper bli väckta på 

nätterna. Foucault (2003) skriver om att en kontroll kan innebära övervakning av individer. 

Hemtjänstpersonalen utför en kontroll att brukare ligger i sängen och mår bra utan att behöva 

väcka denne genom ett ordinärt tillsynsbesök och detta är något informanterna lyfter fram 

som kvalitetshöjande. 

5:2 Kategori 2: Samtycke och valfrihet 

5:2a Resultat 

Denna kategori handlar om att insatsen är frivillig och att samtycke krävs från brukaren. 

Kategorin rymmer även valfrihet som innebär att brukarna får möjlighet att välja mellan ett 

ordinärt tillsynsbesök eller tillsyn via webbkamera, en del kommuner lägger även fokus på att 

brukaren har valfrihet att kombinera sitt beslut och välja både tillsyn via webbkamera och ett 

fysiskt besök. 

Alla informanter poängterade att brukaren själv får välja förfarandet vid problem med 

tekniken eller om brukaren inte ligger i sängen vid tillsynstillfället. En informant poängterade 

deras kommuns möjlighet att kombinera ordinärt tillsynsbesök med ett 

webbkameratillsynsbesök detta för att säkerställa frivillighet. 

I6: ” Sen kan du ju ha en kombination. Asså du kanske har beslut på tre tillsynsbesök men vi 

kanske kommer fysiskt på ett. Och så har vi kameratillsyn på två liksom så det finns ju alla 

möjligheter i det där egentligen.” 

En informant talade om att brukaren själv bestämmer hur förfarandet vid webbkameratillsyn 

ser ut. 

I5: ” Det är ju tidsbestämda intervaller, det bestämmer dem också själva. Dem bestämmer 

allting själv hur det ska gå till. Är det så att det inte just det där blinket kameran tittar och 

dem inte är där då går larmet ut till våran nattpersonal och då vet dem precis när det kommer 

att vart dem ska åka. ” 

Medan en annan informant beskriver frivilligheten som: 

I1: ”…medan dom, här har man ju ett val att man kan välja, ääh en kamera eller en en fysisk 

person så att säga…” 
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Det finns en skillnad i hur de olika kommunerna väljer att se på frivillighet och samtycke för 

dementa eller personer med kognitiv svikt. Två informanter från olika kommuner talade om 

att vid demens eller kognitiv svikt används så ett så kallat presumtivt samtycke där 

biståndshandläggare fattar ett beslut utan att brukaren gett sitt samtycke. Dessa informanter 

talade om att vid misstanke om att individen far illa så avslutas då insatsen. En informant från 

en kommun som inte väljer att erbjuda insatsen för dessa personer hänvisar till att det är 

viktigt att personen är medveten om vad insatsen innebär. Vi frågade om kommunerna 

erbjuder webbkameratillsyn till dementa och vi fick olika svar beroende på vilken kommun 

informanten arbetade i. 

I4: ” I våran kommun så kan dom det, jag vet att det, det här är ju en fråga som det inte finns 

några riktiga lagbeslut på. Det har ju aldrig provats i domstol, …//… vi har då valt att 

använda oss någonting som heter presumtivt samtycke.” 

I5: ”Ja för annars kan dem ju inte, dem måste ju fatta ett klart beslut …//… vi erbjuder inte 

ens.” 

5:2b Analys 

Frivillighet och samtycke är något informanterna talar mycket om, och utifrån idén om ett 

panoptikon går det att problematisera. Foucault (2003) beskriver att panoptikonet kan 

användas för att genomföra övervakning, trots att individen eller brukaren inte är medveten 

om i vilket tillfälle övervakningen sker. Inom hemtjänsten kan även personal utföra 

webbkameratillsyn över brukaren, som denne inte är medveten om. Detta är möjligt att 

genomföra då brukaren lämnat samtycke för insatsen. Trots att de flesta kommuner inför 

insatsen med krav på samtycke och valfrihet finns det även kommuner som använder sig av så 

kallade presumtiva samtycken. De personer som blir beviljade webbkameratillsyn har dock 

givit sitt samtycke till insatsen och i de flesta kommuner är det krav på att brukaren inte har 

någon kognitiv svikt eller demensdiagnos. Beck (2000) skriver om att det finns en risk med 

att ny teknik införs med för lite kunskap och kunnande och det kan innebära en risk för 

individen om experterna har lite kunskap eller medvetet väljer att dölja potentiella risker . 

Becks (2000) tankegångar går att applicera på att insatsen ska införas med samtycke eller 

presumtivt samtycke från brukaren, vilket ställer krav på kommunerna att både kunna 

tekniken samt kunna informera brukaren om vad insatsen innebär. Det kan dock finnas en risk 

vid så kallade presumtiva samtycken att ge brukaren adekvat information som denne förstår 

vid kognitiv svikt eller demens. 
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5:3 Kategori 3: Etik 

5:3a Resultat 

Alla informanter i vårt material har pratat om etik utifrån integritet och säkerhet. 

Informanterna har belyst att systemen ska vara säkra och svåra att hacka för att den personliga 

integriteten ska skyddas så långt det är möjligt. Informanterna talade om att 

webbkameratillsyn inte är övervakning utan en variant av tillsyn för att säkerställa att 

brukaren mår bra. Alla informanter pratar om att de har olika typer av kontroll och 

säkerhetsrutiner och en del kommuner loggar varje tillsyn via webbkamera med tid och 

person. Detta för att i efterhand kunna kontrollera att tillsynerna blivit gjorda och vem som 

genomfört den. Vissa informanter belyser att de har en spärr som innebär att kameran inte är 

tillgänglig före en viss tidpunkt. Informanterna beskriver sina spärrar på lite olika sätt, I4 talar 

om att kameran i deras kommun går att komma åt under hela nattpasset, medan exempelvis I3 

belyser spärren i deras kommun som så: 

I3: ”och varje gång man startar en tillsyn, man kan inte starta en tillsyn om det inte är inom 

tidsspannet som man har lagt, kommit överens med brukaren om, så kommer jag in klockan 

halv två, och ska åka till nästa brukare kvart i två så kan jag inte göra den här tillsynen halv 

två,…” 

I4: ” aa, den spärr vi lagt in, det är, den behöriga personalen som får logga in dom kan 

komma in under den tiden som nattpatrullen jobbar…” 

Några av informanterna i de olika kommunerna väljer att belysa att det inte finns några risker 

utan talar om säkerheten i systemet och att det bara är behöriga som kan genomföra tillsynen. 

Några informanter belyser dock de risker som finns angående eventuellt dataintrång. Två av 

informanterna väljer att prata om hackning och eventuellt dataintrång på frågan om ”vilka var 

argumenten mot att införa webbkameratillsyn?” (bilaga 2). 

I1: ”… det är ju mer det här att det har funnits en rädsla för vilken som kan hacka sig in och 

vem som tittar.” 

I4: ”finns väl inga risker, det, säg, alltså ja, det är klart i teorin så finns ju alltid så att, det är 

klart att kan man hacka sig in på nasas hemsida så klart man kan hacka sig in i dom här 

systemen…” 
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Två av informanterna talar om integritet och att det känns mindre integritetskränkande med 

webbkamera än med ett ordinärt tillsynsbesök där personalen kommer hem till brukaren på 

natten. Många kommuner väljer att lyfta fram den säkerhet som råder kring tekniken. 

I3: ”Jag tycker det känns mindre integritetskränkande än, att någon ska stå där och hänga 

axeln eller över sängen när jag ligger och sover” 

I5: ”men det är mycket med integritet. Folk ska vara ifred man ska inte springa och störa folk 

som ska sova på nätterna om de inte har behov av någon slags hjälp då”. 

5:3b Analys 

Beck (2000) skriver att experterna hellre pratar om möjligheter och säkerhet om teknik än de 

potentiella riskerna. Dock lyfte två informanter fram risken med hackning och det kan 

beskrivas med Becks (2000) terminologi som risker som ännu inte har inträtt men att det i 

framtiden kan inträffa. Detta gör att experterna måste kunna diskutera riskerna för att kunna 

arbeta förebyggande. Beck (2000) menar att det finns en risk med att experter enbart belyser 

de positiva aspekterna med ny teknik och inte beaktar de risker som kan finnas. Majoriteten 

av våra informanter talade om de möjligheter och de positiva aspekterna som finns med 

webbkameratillsyn och de eventuella riskerna lyftes inte fram under intervjuerna. Beck (2000) 

menar att det viktiga inte är att vara medveten om riskerna idag utan om de risker som kan ge 

utfall i framtiden. 

5:4 Kategori 4: Hur webbkameratillsyn går till 

5:4a Resultat 

Hur webbkameratillsyn går till och hur brukare blir aktuella skiljer sig åt mellan 

kommunerna. Det sker oftast genom att en biståndshandläggare informerar brukaren om 

insatsen och fattar ett beslut på tillsyn. Vid ett gynnande beslut på tillsyn kan brukaren välja 

att få tillsynen via webbkamera. Brukare kan även bli aktuella för webbkameratillsyn på 

vårdplaneringar, detta sker då genom att en biståndshandläggare fattar ett beslut på tillsyn i 

samband med hemgång från sjukhus. 

I2: ” Men om det nya då, så kommer dem ju oftast från lasarett och där träffar man då 

vårdplaneringsteamet och dem pratar om det här och erbjuder, talar om att det här finns.” 
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I4: ”… tanken är ju att handläggarna, så fort det kommer en ny kund kommer att informera 

om att, jo men du, du är beviljad nattillsyn då finns det dom här alternativen…” 

I3: ” Äh, om den får den beviljad så får den också via handläggaren, biståndshandläggaren 

erbjudandet om att få den via kamera. Utförd via kamera… ” 

Sedan nämner de olika informanterna att ett ansvar även ligger hos övrig personal och på dem 

själva. Två av informanterna nämner även att informanterna själva har ett ansvar tillsammans 

med övrig personal att informera brukare om insatsen. Detta för att fler brukare ska bli 

aktuella och för att de som redan har insatsen tillsyn ska veta om att webbkameratillsyn finns 

som alternativ. 

I5: ”Det är ju så här att det är vi som jobbar i verksamheten som ska prata för varan och det 

måste börja hos biståndshandläggaren, där är det A sen kommer resten…” 

I4: ” … nu har vi ju, haft ganska många kunder redan innan vi började med kameratillsynen, 

och då har jag åkt runt och informerat om det här, eller det håller jag fortfarande på med…” 

De olika kommunerna genomför tillsynen via webbkamera på olika sätt. Kommunerna har 

olika leverantörer av webbkamerasystemet. I några kommuner har det beslutats om att den 

ordinarie nattpersonalen genomför tillsynen medan andra kommuner har beslutat att 

larmcentralen genomför tillsynen. De kommuner där den ordinarie nattpersonalen genomför 

webbkameratillsyn kan det ske på en dator placerad på ett kontor eller via en surfplatta eller 

bärbar dator som kan tas med på fältet. 

I4: ” … Personalen, nattpersonalen och dom som är behöriga. Dom har inloggnings, alltså 

personlig användare och lösenord. Dom, endera så åker dom in på sitt kontor och sätter sig 

vid datorn där, eller så har dom en bärbardator med sig i bilen, när dom åker runt...” 

I2: ”… och vi har valt då att det är larmcentralen som tar emot trygghetslarmen som tittar. Så 

att det är ingen personal här som sitter och tittar på kameran.” 

I1: ”Man, det var ju redan bestämt när jag tog över men man har valt att i ANONYMs 

kommun så att nattpersonalen dom fem personer har den här datorn och den här telefonen på 

ett speciellt boende på äldreboendet just, så dom går in med jämna mellanrum enligt listorna 

och tittar i datorn, äh och sen är det dom som kontaktar den, aa ambulerande 

nattpatrullen...” 
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5:4b Analys 

Hur brukare blir aktuella för webbkameratillsyn och vem som har kunskap om insatsen är inte 

brukare utan är de professionella. Det är tjänstemän och övrig personal inom kommuner som 

har kunskap om webbkameran och hur insatsen fungerar. Då det är tjänstemän och övrig 

personal med kunskap som informerar brukare finns det en risk med detta enligt Beck (2000) 

att information om risker utelämnas för att gagna andras intressen än brukarens. 

Vid webbkameratillsyn kan den behöriga personalen som ska genomföra webbkameratillsyn 

kolla på en skärm och kontrollera om brukaren ligger i sängen i mår bra. Foucault (2003) 

beskriver pantoptiken som ett verktyg för att beskriva hur institutioner använder sitt verktyg 

för att övervaka och kontrollera individer. I detta fall används webbkameran som ett verktyg 

för att kontrollera brukares välmående. 

5:5 Kategori 5: Utmaningar angående personal 

5:5a Resultat 

Under denna kategori belyser informanterna dels den demografiska utvecklingen där antalet 

äldre med omsorgsbehov enligt informanterna kommer att öka och ställa hemtjänsten inför 

nya utmaningar. Informanterna talar även om att hemtjänstpersonalen måste kunna det nya 

arbetssättet vilket ställer krav på personalens kompetensutveckling. 

I6: ”Att personal måste ha kompetens och kunskap för det, dem ska kunna klara av liksom. Så 

att alla måste ju ha kunskap som ska jobba hos oss, vad innebär en webbkamera liksom hur 

ska jag tänka då. Hur fungerar den och vad är viktigt när jag kommer dit eller ja, att dem har 

liksom relevant information…” 

I3:  ”… innan vi började med det här så hade vi en utbildning för nattpersonalen, ääh där vi 

gick igenom, dom här rutinerna alltså vad gör jag om inte kameran fungerar om inte tekniken 

fungerar… ” 

Flera av informanterna belyste att det var viktigt att personalen hade kunskap om arbetssättet 

och systemet. De flesta belyste även att personalen hade fått adekvat utbildning och i 

materialet svarade ingen att de kände en oro för att personalen var okunnig i arbetssättet. En 

av informanterna svarade att all personal inte fått utbildning utan fick lära sig av 

medarbetarna. 

I3:”…alltså kommer det nya medarbetare så visar man varandra, det är inte svårare än så.” 
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Majoriteten av informanterna talade om den demografiska utvecklingen. De talade om att det 

kommer bli fler som är i behov av hemtjänst och att personalen inte kommer att räcka till. 

Informanterna talade om att webbkameratillsyn kan vara en insats för att åtgärda denna 

utmaning. 

I5: ”det är ju färre som ska sköta flera. Och då må man vara smart. Och det här är ju ett sätt 

att vara smart, tycker jag.” 

I4: ”…innan 2030 så kommer det att vara väldigt stort glapp mellan antalet äldre där 

vårdbehovet finns och gruppen av människor som är arbetsföra som kan tänkas jobba inom 

omsorgssektorn …//… och vi måste börja tänka på alt, alternativa sätt. Ett alternativ då det 

är ju just nattkamera” 

5:5b Analys 

Det skiljer sig åt då den tidigare personalen fick utbildning och som samma informant 

berättade tidigare var det information i utbildningen som rörde rutiner och hur personal ska 

agera vid problem med kameran. Ny personal och vikarier fick inte denna utbildning i den 

aktuella kommunen utan blev upplärda av tidigare personal som genomgått utbildningen. Med 

hjälp av Becks teori om risksamhället går det att förstå de risker som finns med att all 

personal inte har samma utbildning om webbkameratillsynen och hur den fungerar. Det kan 

finnas en risk med att några från personalen har utbildning och lär ut ny personal då viktig 

information kan gå förlorad eller ha blivit misstolkad. Beck (2000) skriver att andra 

människor kan styra hur risker och information beskrivs därför finns det en risk att 

information medvetet eller omedvetet undanhålls. 

Den demografiska utvecklingen innebär en risk för kommunerna att i framtiden ha för lite 

personal. Informanterna talade om att den demografiska utvecklingen ställer kommunerna 

inför nya utmaningar och redan nu diskuteras och införs åtgärder för att möta behovet i 

framtiden. Utifrån Becks (2000) teori är detta rimligt då svåra perioder i framtiden innebär att 

diskussioner och insatser måste utföras i nutid. De innebär att kommunerna använder sig av 

webbkameratillsyn för att kunna möta den demografiska utvecklingen. Foucault (2003) 

skriver om att färre människor kan genomföra övervakning av fler människor med ett 

panoptikon. Informanterna talade om att det kommer bli en utmaning att anställa tillräckligt 

med personal till hemtjänsten för att kunna ha en god kvalité i omsorgen i framtiden detta på 
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grund av den demografiska utvecklingen. Webbkameratillsyn är ett sätt att utföra en tillsyn av 

fler brukare med färre personal. 

5:6 Kategori 6: Införandeprocessen i olika kommuner 

5:6a Resultat 

De argumenten som informanterna talade om vid införandet av webbkameratillsyn handlade 

om trygghet och kvalitetshöjning för brukaren, vilket vi har beskrivit tidigare. Ett annat 

argument som lyftes fram var den ekonomiska vinningen som webbkameratillsyn innebär och 

en av informanterna talade om att webbkameratillsyn kan ge möjlighet att minska personal. 

I1: ”Men alltså, det, alltså självklart är det, som jag höll på säga som med allting, det finns ju 

en form av tanke av ekonomisk vinning i det också så…” 

I2: ”…sen är det självklart att nämnden tänker eller politikerna att det här kan vi spara in 

nånting på också. Och det kan man…” 

De informanter som nämnde den ekonomiska vinningen poängterade dock att detta inte var 

huvudfokus för att införa webbkameratillsyn utan att de istället var en effekt. En informant 

talade om möjligheten att i framtiden enbart erbjuda tillsyn via webbkamera. Informanterna 

talade även om möjligheten att frigöra tid och resurser för personal. Informanterna belyste att 

nattpersonalens arbetsbelastning var hög och nattpersonalen genomförde en del tillsynsbesök 

nattetid som innebar att kontrollera att brukaren ligger i sängen och sover. Dessa besök 

menade informanterna istället kunde genomföras med webbkameratillsyn. Den minskade 

bilkörningen och minskade utsläpp framfördes även som ett argument.     

I3:  ”… vi såg en möjlighet i att, ja men kunna frigöra tid och använda resurserna på bästa 

sätt…” 

Införandeprocessen i de olika kommunerna såg olika ut. I en kommun var det i samråd med 

medborgarna som var delaktiga i införandet, detta skedde genom medborgarsamtal. I andra 

kommuner var det på initiativ av chefer. 

I1: ”…dels är det ju socialchefen som jobbade med det då, första steget, och sedan var det ett 

politiskt beslut och så vidare…” 

I2: ”Så bestämde vi att nu ska vi prova det och införa det så blev det så att det var ju liksom 

och på dem här medborgardialogerna så var det ju både vi och våra politiker och våran ja 
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asså nämnden och så att det är inte vi själva här som har bestämt utan det är ja det är 

medborgarna faktiskt som hjälpt till att bestämt att det här ska vi ha.” 

5:6b Analys 

Empirin visade att förfarandet då webbkameratillsyn infördes skiljde sig åt mellan 

kommunerna. Det är företag som utvecklar webbkameran och det är även dessa företag som 

vet om de eventuella riskerna med tekniken. Kommunerna riskerar att enbart få den 

information som företagen väljer att delge till dem. Beck (2000) skriver att det är företag som 

utvecklar produkten och säljer in detta till kommunerna. Det kan finnas en risk med detta då 

det är företagen som har kunskaperna om tekniken men kommunerna har ansvaret för 

medborgarna. 

Informanterna talade om den ekonomiska vinningen som webbkameratillsyn kan medföra. 

Beck (2000) skriver om den teknologiska och ekonomiska utvecklingen som kan innebära 

eventuella problem som kan tystas ner. Våra informanter talade om att den ekonomiska 

vinningen inte var huvudargumentet för att införa webbkameratillsyn men faktum kvarstår att 

webbkameratillsynen kan innebära risker för brukaren som tjänstemännen inte talade om vid 

införandeprocessen. 

Det är inte brukarna själva som har valt att införa webbkameratillsyn förutom i en kommun 

där medborgarna medverkade i processen. Beck (2000) skriver om att människor är beroende 

av förhållanden som den enskilde inte är delaktig i. Brukarna blir beroende av teknik och 

insatser som denne inte har något inflytande över. En informant nämner att webbkameratillsyn 

kan leda till att ersätta ordinära tillsynsbesök i framtiden. 

5:7 Analysdiskussion 

Det empiriska materialet har genom analysen visat på att utifrån Becks (2000) teori om 

risksamhället så har de flesta informanterna inte reflekterat utifrån detta perspektiv att 

insatsen webbkameratillsyn skulle kunna innebära en risk för brukarna. Beck (2000) skriver 

om att riskerna inte alltid är synliga vilket kan vara en förklaring till detta. Utifrån Becks 

(2000) tankar om att samhället utvecklas mer mot ett risksamhälle går det att applicera 

insatsen webbkameratillsyn i detta och fundera på huruvida webbkameratillsyn bidrar till ett 

säkrare samhälle och en säkrare vardag för brukaren eller om webbkameratillsyn i själva 

verket leder till en ökad risk och en osäkrare vardag. 
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Foucaults (2003) tankar om övervakning har vi valt att använda oss av men kopplat det mot 

webbkameratillsyn. Webbkameratillsyn inom hemtjänsten har en del likheter med traditionell 

övervakning, då framför allt att någon utomstående kan göra en tillsyn via en skärm och 

brukaren är inte alltid medveten om detta. Dock talar våra informanter om att 

webkameratillsyn inte ska likställas vid en övervakning då tillsynen är frivillig medan 

exempelvis Foucaults (2003) tankar om panoptikonet bygger på en fängelsemiljö. Vi finner 

likheter i vårt empiriska material med Foucaults (2003) tankar om övervakning, framför allt 

då färre personer kan genomföra tillsyn på flera. 

6. Slutdiskussion 

Den etiska aspekten vid webbkameratillsyn var en av våra frågeställningar och resultatet 

visade på att de flesta informanter valde att belysa de positiva delarna med webbkameratillsyn 

och hur ordinära tillsynsbesök kan vara mer integritetskränkande. Det intressanta var att vi 

inte ställde någon fråga kring ordinärt tillsynsbesök men att de ändock valde att diskutera 

detta. Informanterna belyser samtycke och frivillighet med insatsen och genom detta 

tillförsäkra brukarens delaktighet. Vi har funderat kring varför informanterna valde att tala om 

ordinärt tillsynsbesök och dess nackdelar istället för att tala om utmaningar utifrån etik som 

kan finnas med tillsyn via webbkamera. 

Utifrån vår frågeställning om kvalité framkom det att informanterna anser att 

webbkameratillsyn är något som stärker kvaliteten inom organisationen, både för brukaren 

och för personalen. Webbkameratillsyn kan förbättra nattsömnen hos brukare som behöver 

tillsyn nattetid men som vaknar vid ordinära tillsynsbesök. För dessa brukare kan 

webbkameratillsyn vara en möjlighet till att känna sig trygga om natten.  

Något vi dock uppmärksammade var att en informant öppet talade om möjligheten till 

personalneddragningar vid införandet av webbkameratillsyn. Det skiljer sig åt då resterande 

informanter tog avstånd från ett sådant påstående och självmant valde att dementera detta, 

utan att vi ställde frågor kring personalneddragningar. Har de andra informanterna liknande 

tankar men inte talar om dessa? Vid genomgången av vår insamlade data fick vi uppfattningen 

om att de övriga informanterna inte hade några planer på personalneddragningar. 

Informanterna talade dock om den ekonomiska vinningen webbkameratillsyn kan ge, den 

frågan vi ställer oss då är hur denna ekonomiska vinning ska ske då personalneddragningar 

inte var aktuellt förutom i en kommun? Ska kommunerna anställa färre personal i framtiden 

eller ska den ekonomiska vinningen ske på annat sätt?  Ligger den ekonomiska vinningen i 
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minskad bilkörning? Utifrån den demografiska utvecklingen blir det fler äldre 

(Socialstyrelsen, 2015c) och utifrån kvalitetsaspekten är det viktigt att det finns tillräckligt 

med personal som kan utföra en omsorg som håller en god kvalité, därför är det av vikt att 

webbkameratillsyn inte leder till allt för stora personalneddragningar som påverkar kvalitén 

negativt i omsorgen. 

Informanterna argumenterade och resonerade olika om hur införandeprocessen såg ut i 

kommunerna. Vår insamlade data gav oss intrycket att förslaget om införande av 

webbkameratillsyn inte kom från personalen som jobbar närmast brukaren. Har de ingen 

kunskap eller beror förfarandet på att chefer och ansvariga var mer övertygad om de 

möjligheter som webbkameratillsyn kan ge? Informanterna framförde de möjligheter 

webbkameratillsyn ger personalen i form av minskad stress och bättre arbetsmiljö. Detta kan 

vara en fördel med webbkameratillsyn då den minskade arbetsbelastningen kan öka kvalitén 

både för personal och brukare. De olika webbkameratillsynssystemen som kommunerna 

förfogar över kan medföra minskad arbetsbelastning i olika utsträckning. Systemet där 

webbkameratillsyn inte sker av den ordinära nattpatrullen utan av personal som är anställda av 

företag som tillhandahåller trygghetslarmen kan minska en arbetsuppgift för den ordinära 

nattpatrullen. Detta kan innebära en förbättrad arbetssituation för nattpersonal men kan även 

innebära konsekvenser för brukaren. Som (HI, 2012) belyst är det viktigt att den som 

genomför tillsynen har utbildning eller känner brukaren för att kunna se att brukaren mår bra 

och inte bara ligger i sin säng. Är detta möjligt om du aldrig har träffat brukaren? Är det 

relevant att känna personen för att se om brukaren ligger i sängen? Vårt resultat visar att några 

kommuner väljer att genomföra webbkameratillsyn med den befintliga nattpersonalen. Detta 

kan genomföras genom att en bildskärm är stationerad på en plats och alla 

webbkameratillsyner måste ske därifrån, medan andra kommuner möjliggör 

webbkameratillsyner på fältet. Ur ett integritetsperspektiv ställer vi oss frågan om detta är 

etiskt rätt? Ska nattpersonal ha möjlighet att kunna utföra en webbkameratillsyn vart som 

helst? Vi ställer oss frågande till möjligheten att utföra webbkameratillsyn vart som helst då 

detta utifrån ett integritetsperspektiv kan skada brukaren. 

De olika sätt som kommunerna genomför sin webbkameratillsyn med finner vi både 

möjligheter och utmaningar med. Systemet som möjliggör genomförandet av 

webbkameratillsynen utanför kontoret kan vara bra då en personal slipper vara kvar på 

arbetsplatsen och ägna sin arbetstid åt att genomföra tillsyner. Detta innebär då att personalen 

kan genomföra andra arbetsuppgifter och sedan gå undan och genomföra en tillsyn, utan att 
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behöva åka tillbaka till kontoret. Det problematiska kan dock bli om tillsynen via 

webbkamera sker exempelvis hos andra brukare för att spara tid. Vårt resultat visar på att en 

informant valde belysa detta som något positivt då personalen kan stanna längre hos andra 

brukare. Det viktiga är dock att tillsynen kan ske etiskt försvarbart och att ingen utomstående 

kan ha möjlighet att titta på skärmen vid tillsynstillfället. 

Den demografiska utvecklingen kan ställa kommuner inför nya utmaningar då färre personal 

ska ta hand om fler äldre. Kan detta ske utan hjälp av teknik? Informanterna har talat om att 

webbkameratillsyn kan vara integritetskränkande och några har belyst att ett ordinärt 

tillsynsbesök kan vara mer integritetskränkande. Hur som, så måste kommunerna tänka om 

och tänka nytt. Webbkameratillsyn kan vara en möjlighet inför framtiden, men det kan även 

vara en risk. Frågan om hackning har några informanter valt att tala om och den frågan är 

relevant utifrån den etiska aspekten då systemet måste vara säkert för att säkerställa att ingen 

obehörig kan få tillgång till känslig information. Detta är frågor vi inte vet eller kan svara på 

huruvida systemen är säkra vilket kan vara ett förslag till framtida forskning att undersöka om 

systemet är tekniskt säkert? Andra förslag till framtida forskning är hur nattpersonalen ställer 

sig till webbkameratillsyn? Något som även hade varit intressant att undersöka är vilka 

möjligheter webbkameratillsyn kan ha inom andra fält i socialt arbete.  
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7:2 Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi heter Anton Grahn och Mikael Lundin och studerar socionomutbildningen på 

Mittuniversitet i Östersund. Vi skriver en kandidatuppsats med syfte att undersöka hur det är 

att arbeta med webbkameratillsyn inom hemtjänstverksamhet. 

Vi planerar på att göra en intervjuundersökning för att undersöka vilka upplevelser och 

erfarenheter personal har av just arbetssättet med webbkameratillsyn. Vi kommer att ställa 

frågor som rör själva införandet, integritet, trygghet och arbetsmiljö. 

Vi önskar förstås att ni finner intresse av att delta i vår undersökning. Det är en möjlighet för 

er att kunna få en större inblick i hur webbkameratillsyn tagits emot och påverkat personal. Vi 

planerar även att ställa frågor kring hur tekniken fungerar och hur personalen har 

introducerats till och tagit emot den. Frågorna kommer även att belysa omsorgsarbete med 

webbkameratillsyn mer generellt. 

Deltagandet är frivilligt i undersökningen och deltagarna och verksamheten anonymiseras och 

inga namn kommer nämnas i den färdiga uppsatsen. Materialet som inhämtas från 

intervjuerna kommer enbart att användas till uppsatsen. 

Vi vill gärna spela in ljud under intervjuerna och i efterhand skriva ner det som sägs för att i 

förlängningen kunna analysera samtalet noggrant. 

Uppsatsen kommer att ges ut i databasen Diva och ni är fri att ta del av resultatet. 

  

Har ni frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna att höra av er till oss. 

Med vänliga hälsningar: 

 

Anton Grahn    Mikael Lundin 

Mail: Angr1300@student.miun.se  Milu1300@student.miun.se 

Telefonnummer: 073-083 08 09  076-786 37 65 

 

Ansvarig handledare för uppsatsen är universitetslektor Maria Sjölund telefon 010 – 1428723 
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7:3 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bakgrund om personen 

Kön: 

Ålder: 

Befattning och arbetsområde: 

Utbildning: 

 

Införandeprocessen individ 

Kan du kort berätta för oss hur en tillsyn med webbkamera går till? 

Vilka individer kan vara aktuella för webbkameratillsyn? 

Finns det några kriterier? Kan du ge exempel? 

Vem lägger fram förslaget? Är det den äldre eller är det någon från kommunen? 

 

Trygghet och omsorg  

Hur upplever du att tryggheten är för de äldre som beviljats webbkameratillsyn? 

Hur upplever du att de äldre uppfattar tryggheten? 

Hur upplever du kvalitén i omsorgen i och med införandet av webbkameratillsyn? 

Utmaningar?  

Möjligheter? 

 

Arbetsmiljö 

Upplever du en ökad, minskad eller oförändrad stress i din arbetssituation i och med 

införandet av webbkameratillsyn? 

På vilket sätt? 

Upplever du att du får mer eller mindre tid till andra uppgifter i och med införandet av 

webbkameratillsyn? 

Kan du ge exempel? 

Känner du en ökad, minskad eller oförändrad trivsel på ditt arbete i och med införandet av 

webbkameratillsyn? 

Kan du ge exempel? På vilket sätt visar sig den ökade/minskade trivseln? 
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Integritet 

Hur tror du att äldre upplever den personliga integriteten med tillsyn via webbkamera? 

Vilka risker ser du angående integritet med webbkameratillsyn i förhållande till äldre? 

Vilka risker ser du angående integritet med webbkameratillsyn i förhållande till personal? 

 

Införandeprocessen på organisationsnivå 

Kan du beskriva hur förfarandet gick till när webbkameratillsyn blev aktuellt? 

Tog det lång tid att införa webbkameratillsyn?  

Kan du beskriva argumenten som lades fram när ni beslutade att införa webbkameratillsyn?  

Ge exempel 

Vilka var argumenten som talade emot att införa webbkameratillsyn? 

 

Framtiden 

Hur tror du att det ser ut i framtiden med webbkameratillsyn? 

Tror du att webbkameratillsyn i framtiden skulle öka delaktigheten för den äldre? 

 

 

 

 

 

 

 


