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Abstract 
 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter utifrån 

användning av ett digitalt verktyg som är designat för brukare med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Den valda analysenheten för syftet är ett relationsperspektiv, med ett primärt fokus på brukarens livs-

kvalitetseffekter och ett sekundärt fokus på planerarens arbetsprocesseffekter.  

 

Kandidatuppsatsens metod har författaren använt sig av en kvalitativ och en kvantitativ metod och med 

en kombination av dessa två metoder. För denna uppsatsstudie användes kvalitativa intervjuer för att 

samla in djupa empiriska data från planerare. I uppsatsstudien användes även kvantitativa enkäter för 

att samla in data från brukare med kognitiva funktionsnedsättningar. 

 

De viktigaste slutsatserna i studien framgår att brukarna uppfattar en ökad livskvalitet genom använd-

ning av Wellbee. Brukarens och planerarens relation har förändrats med avseende att brukarna har blivit 

mer självständiga och inte behöver få lika mycket hjälp som tidigare. Planerarna tycker att brukarna 

smälter in mer bland andra människor sedan brukarna började använda Wellbee och användningen ger 

brukaren en ökad livskvalité eftersom de nu kan känna sig friare från samhällets omgivande reakt-

ioner.  Trots att planerarna tycker att det tar för mycket tid att lägga in bilder i Wellbee, som är ett måste 

för brukarna, har planerarnas arbetsprocess förändrats. Planerarens arbetsdag har blivit tydligare och 

lugnare genom användning av Wellbee. 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden, syftet, målgruppen och metoden för studien. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

I det dagliga livet använder nästan alla människor digitala verktyg, exempelvis smartphones, personda-

torer och personliga digitala assistenter. Dessa enheter hjälper oss människor att hantera kognitiva akti-

viteter för att utföra vardagliga aktiviteter att planera våra dagar eller veckor, komma ihåg möten, orga-

nisera våra kontakter och skapa anteckningar (De Joode et al. 2010). Allt eftersom samhället blir mer 

komplext bidrar det till en ökad oro och stress, främst för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning, 

i fortsättningen kallat akronymen [PmKF] (Industritorget 2018).  

PmKF har begränsningar i mentala uppgifter, exempelvis planering, informationsbehandling och för-

ståelse av sociala signaler vilket medför att dessa personer har en minskad förmåga att utföra önskade 

aktiviteter (LoPresti et al. 2008). Med hjälp av kognitiva hjälpmedel, exempelvis appar med påminnel-

sestöd, kommer PmKF och deras anhöriga få det stöd som behövs för att kunna kommunicera, komma 

ihåg, planera sin tid och skapa struktur samt att lösa problem i deras vardag (Dagens medicin 2016). 

Enligt MFD (Myndigheten För Delaktighet [MFD] 2019c) kommer digital delaktighet förhindra isole-

ring och avskildhet från samhället. Det är därför viktigt att uppmärksamma de möjligheterna med att 

vara delaktig i det digitala samhället. Det är även en mänsklig rättighet med digital delaktighet, ”alla 

människor har lika rätt att få möjligheter att använda digital teknik och digitala tjänster i samhället” 

(MFD 2019c).  Inom vård och omsorg kallas den digitala tekniken oftast för välfärdsteknik (). Social-

styrelsen (2015) definierar välfärdsteknik som ”att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet 

eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”. Re-

geringskansliet (2018) refererar till Lena Hallengren att ”Välfärdsteknik kan öka friheten och självstän-

digheten hos omsorgstagaren samtidigt som arbetsmiljön kan bli bättre för de som jobbar inom äldre- 

och funktionshinderomsorgen”. Industritorget (2018)  refererar till Tove Christiansson som är VD på 

Abilia, att poängen med digitala verktyg är utifrån sina individuella behov ska kunna leva ett självstän-

digt, delaktigt och ett rikt liv. Ökad självständighet ger även ett ökat självförtroende vilket i sin tur 

genererar mindre oro och personer kan få bättre kontroll över sin vardag. Idag är det många PmKF som 

får en diagnos och sedan medicineras. Men ibland kanske det är kombinationen med ett digitalt verktyg 

och medicin som är den bästa strategin, i andra fall kanske bara ett digitalt verktyg är lämpligt. Även 

om digitala verktyg har konstaterat att förbättra tillvaro för PmKF är det inte alltid digitala verktyg som 

ligger som förslag till att avhjälpa utmaningarna för PmKF (Industritorget 2018). Enligt Tanis et al. 

(2012:2) visar forskning att ökad teknikanvändning av PmKF har en positiv effekt på livskvaliteten. 

Dock visar forskning även att den digitala tekniken i hög grad är outnyttjad av PmKF (Tanis et al. 

2012:2). Enligt Dagens medicin (2016) finns det bakomliggande problem med kognitiva hjälpmedel och 

en av anledningarna är att det inte finns tillräckligt med kunskap hos beslutsfattare, huvudmän eller hos 

personal inom skola och särskilt boende. Vi människor behöver få större kunskap om vilka effektiva 

hjälpmedel som finns tillgängliga (Industritorget 2018). På grund av att varje landsting och kommun 

själva väljer vilka produkter som är hjälpmedel och kan förskrivas, samt hur mycket hjälpmedlen kostar 

skapar ojämlika förutsättningar runt om i landet (Dagens medicin 2016). Det önskas en ökad medveten-

het om nyttan med digitala verktyg för att fler personer ska kunna leva självständigt och delta i samhället 

på sina villkor (Industritorget 2018).   

 

Medarbetarna på Vård- och Omsorgsförvaltningen vid Karlstads kommun, uppfattade under hösten 

2018 att det inte fanns några heltäckande digitala verktyg på marknaden för PmKF. Därför valde Vård- 

och omsorgsförvaltningen vid Karlstads kommun att göra en innovationsupphandling hösten 2018 med 

en applikation vid namn Wellbee. Wellbee-applikationen är ett digitalt verktyg för PmKF och plane-

rare. Begreppet planerare kommer i denna uppsats att användas för att avse de personer som är vård-

personal/boendestödjare för, eller familjemedlem till, en PmKF. Planerare använder också det digitala 

verktyget för att strukturera och planera aktiviteter i vardagen för personer som är behov av ett kognitivt 

stöd. Ett av syftena med Wellbee-verktyget är att brukaren ska uppleva en högre grad av autonomi. Be-

greppet brukare kommer av författaren att användas för de personer som använder det digitala verktyget 

och som innehar någon variation av kognitiv funktionsnedsättning. Sveriges Radio [SR] menar att 
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begreppet brukare kan användas i andra sammanhang som kund, boende, vårdtagare och deltagare (SR 

2016). Vård- och Omsorgsförvaltningen vid Karlstads kommun, vill ha hjälp med att få en bedömning ur 

ett tredjepartsperspektiv på Wellbee-verktyget, vilket alltsedan januari 2019 används i dess verksamhet 

som en betaversion. Detta är bakgrunden till att denna kandidatuppsatsstudie genomförs. Kontakten med 

Vård- och Omsorgsförvaltningen vid Karlstads kommun, initierades och bedrevs i dialog med en pro-

jektledare och en affärsutvecklare på Karlstads kommuns El & Stadsnät. Flera sonderande samtal hölls 

under inledningen av införandet av Wellbee (se Muntliga källor i Källförteckning). 

 
 

1.2 Syfte  
  

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter utifrån 

användning av ett digitalt verktyg som är designat för brukare med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Den valda analysenheten för syftet är ett relationsperspektiv, med ett primärt fokus på brukarens livs-

kvalitetseffekter och ett sekundärt fokus på planerarens arbetsprocesseffekter.  

 

1.3 Målgrupper  
 

Målgrupperna för denna kandidatuppsats i informatik är Karlstads kommun, kommuner, kognitivteam 

för Vård- och omsorgsförvaltning och användarna av applikationen Wellbee. 

 

1.4 Metod 
 

I denna kandidatuppsats kommer författaren använda sig av en kvalitativ och en kvantitativ metod och 

med en kombination av dessa två metoder. Kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning hävdar Patel 

och Davidson (2011:13) handlar om att generera, bearbeta och analysera den information som undersö-

karen har samlat in till sin forskning eller studie. Att kombinera olika typer av metoder för informat-

ionsinsamling till sin forskning eller studie kallas enligt Merriam (1994:85) för triangulering. Anled-

ningen till denna strategi är att den ena metodens svaga sidor vanligtvis är den andra metodens starka 

sidor (Merriam 1994:85). Möjligheterna med att kombinera olika metoder under datainsamlingen menar 

Merriam (1994:85) ”är en styrka hos fallstudieforskningen som kan utnyttjas bättre än i andra metoder”. 
Författaren har valt att kombinera två metoder eftersom studien delvis insamlar information från PmKF. 

Kognitivteamet vid Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun, rekommenderade starkt att 

utforma en enkätundersökning till PmKF eftersom de vanligtvis har svårigheter att uttrycka sig verbalt 

och icke-verbalt samt att de också har svårt att träffa nya människor, som i detta fall är författaren. För 

denna uppsatsstudie kommer kvalitativa intervjuer genomföras för att samla in djupa empiriska data. 

För denna uppsatsstudie kommer även kvantitativa enkäter genomföras för att samla in data från perso-

ner med kognitiva funktionsnedsättningar. 
 

1.4.1 Tillvägagångssätt 
 

Författaren fick genom kontakter vid Karlstads kommun en önskan om en tredjepartsstudie för bedöm-

ning av ett digitalt verktyg som infördes våren 2019 vid Vård- och omsorgsförvaltningen. Författaren 

fick kontakt med Kognitivteamet vid verksamhetsområdet funktionsstöd. Kognitivteamet ansvarar för 

den verksamhet som vänder sig till PmKF och som omfattas av lagen LSS (lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade).  Kognitivteamet har bestämt sig för att införa det digitala verktyget Well-

bee för PmKF. Sedan januari 2019 har Karlstads kommun en betaversion av Wellbee som används ute 

i verksamheten. Tillvägagångssättet var att författaren diskuterade lämpligt syfte med Kognitivteamet, 

varefter ett syfte tillkom. Baserat på det valda syftet genomförde författaren en litteraturstudie för att 

hitta relevanta forskningsartiklar om ämnet. Sedan tog författaren ut de centrala kunskaperna från litte-

raturstudien och utformade en analysmodell. Analysmodell operationaliserades i form av en enkät för 

brukare och en semistrukturerad intervjuguide för planerarna. Författaren genomförde skarpa intervjuer 

med den semistrukturerade intervjuguiden som intervjuunderlag samt en enkätstudie. Valet av en enkät-

studie till brukarna för datainsamling grundas från en stark rekommendation från Kognitivteamet. På 
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grund av brukarnas kognitiva funktionsnedsättningar skulle enkäter vara den mest lämpliga meto-

den.  Författaren sammanställde sedan insamlade primära empiriska intervjuer- och enkätdata i form av 

två resultat-tabeller. Ett analysarbete genomfördes och analyskapitlet strukturerades efter analysmodell-

bildens struktur. Studiens slutsatser skrevs baserat på analyskapitlets innehåll för det valda syftet. Till 

slut utmynnade studien i att författaren skrev Abstract med innehållande syftet, metod och de tre viktig-

aste slutsatserna. 
 

1.4.2 Fallstudiemetoden 
 

En fallstudie menar Merriam (1994:24) är en undersökning på en specifik företeelse, exempelvis ”ett 

program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp”.  Det finns fyra faktorer 

i avseende att avgöra om en fallstudie lämpar sig bäst till det som ska undersökas. Enligt Merriam 

(1994:24)  är dessa faktorer, vilken typ av frågor som ställs, vilken grad av kontroll undersökaren har, 

hur undersökaren har tänkt att slutresultatet ska bli och om undersökaren kan identifiera ett avgränsat 

system som fokus på undersökningen. Det avgränsade eller definierade systemet väljs med avseende på 

om det är viktigt och intressant eller att det utgörs någon form av hypotes (Merriam 1994:24). 
 Fallstudier har också använts enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006:128) som en metod vid 

förändringsarbete, exempelvis vid en organisationsutveckling. 
Enligt Miles et al. (2014:28-30) är fall abstrakt definierat som ett fenomen av något slag som uppträ-

der i ett begränsat sammanhang. Fallet är i själva verket studiens analysenhet. Ibland kan fenomenet 

vara en individ i ett definierat sammanhang men kan också definieras av en liten grupp (Miles et 

al.  2014:28-30).   
 
Författaren har valt fallstudier som metod eftersom studien riktar sig till en liten grupp med fokus på 

sociala relationer och processer i betydelse att undersöka och få detaljerade kunskaper på djupet i an-

vändningen av ett digitalt verktyg i vård och omsorgen. Fallet riktar in sig på en liten grupp människor 

i en verksamhet som använder det digitala verktyget Wellbee och på en analysenhet som är ett karak-

tärsdrag för fallstudiemetod. Den valda analysenheten för syftet är ett relationsperspektiv, med ett pri-

märt fokus på brukarens livskvalitetseffekter och ett sekundärt fokus på planerarens arbetsprocesseffek-

ter.  Gruppen består av brukare som använder Wellbee i deras vardag och av planerare som använder 

Wellbee under sin arbetsdag. Eftersom författaren har fått access till Karlstads kommun användes per-

sonliga intervjuer och enkäter som kunskapsunderlag. Detta kunskapsunderlag är en källa från verklig-

heten som baseras på erfarenheter som, åsikter och tankar som respondenterna har förmedlat. Intervju-

erna och enkäterna har fokuserat på det huvudämne som studien har som mål att identifiera, beskriva 

och förklara effekter utifrån användning av ett digitalt verktyg. 
 

1.4.3 Beskrivning av det valda fallföretaget 
 

Det valda fallföretaget är Karlstad kommun och bedriver verksamheter i den offentliga sektorn, som 

finns i Karlstad och är residensstad i Värmlands län. Karlstads kommun har ca 7 500 medarbetare och 

har 13 nämnder som var för sig har sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är 

den politiska ledningen i kommunen. Kommunfullmäktige fattar alla viktiga beslut till exempel “vilka 

nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kom-

munens budget och kommunalskattens storlek” (Karlstad kommun 2018).   

 

Karlstads kommun har nio förvaltningar. Vård- och omsorgsförvaltningen vid Karlstads kommun har är 

en av dem. Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 2 500 medarbetare och ger stöd till ca 4 000 männi-

skor. Vård- och omsorgsförvaltningen vid Karlstads kommun ansvarar för vård och omsorg till äldre 

personer och till personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten är uppdelad i fyra områden som 

är funktionsstöd, hemvård, vårdboende och biståndskontoret.  

Författaren har haft kontakt med Kognitivteamet som arbetar vid verksamhetsområdet funktionsstöd 

i vård- och omsorgsförvaltningen. Funktionsstöd ansvarar för personer som omfattas av lagen LSS (la-

gen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kontakten med Kognitivteamet resulterade i att 

författaren blev ombedd att göra en studie från ett tredjepartsperspektiv på det nya digitala verktyget 
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Wellbee som började användas i deras verksamhet under våren 2019. Författaren antog utmaningen och 

använder Kognitivteamets förfrågan om ett tredjepartsperspektiv till denna kandidatuppsats. 

 

1.4.3.1 Wellbee applikationen 
 

Wellbee är en applikation för vardagsplanering för personer som är i behov av kognitivt stöd. Applikat-

ionen kan laddas ner från smartphones och surfplattor i olika onlinebutiker. Priset för Wellbee är 149 kr 

per månad och är till för en användare samt fem planerare. I applikationen kan användare enligt Wellbee 

(2018) planera aktiviteter för sig själv, en familjemedlem eller för någon med behov av stöd, göra check-

listor för att kunna hantera aktivitetsplanering och inköp, använda mediabibliotek med foto och picto-

gram. Användaren får en notifikation när en aktivitet ska börja och ser sin aktivitet som en lista med 

bilder och video. I applikationen kan användaren kontakta vänner, familj eller personal direkt i appli-

kationen. Användaren kan se den totala kostnaden av de varor användaren ska inhandla innan kassan. 

Applikationen Wellbee är gamifierad (se Begreppslista i Bilaga 1). Wellbee-företaget har en internat-

ionell lansering av Wellbee 1.0 hösten år 2019 (Wellbee 2018). 

 

1.4.4 Litteraturstudie 
 

I denna kandidatuppsats är kapitlet med teori och tidigare studier baserad på vetenskapliga artiklar, 

kurslitteratur, redovisningsrapporter och Internetkällor. Nyckelorden för relevant information är: 

Assistive technology, functional variation, cognitive impaired, intellectual or cognitive deficits, people 

with cognitive impairment, intellectual disability, people with cognitive disabilities, stigmatization, mo-

bile application, digitization och digitalisering. 

 

1.4.4.1 Källkritik 

  
Alla källor måste granskas och utsätts för källkritik menar Dahmström (2011:420). Att som forskare ta 

hänsyn och granska källan utifrån vems intresse den skapades. Som forskare måste man enligt 

Dahmström (2011:420) vara medveten självkritisk när man använder källor. Författaren för denna kan-

didatuppsats har noggrant sökt och valt ut vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, redovisningsrapporter 

och Internetkällor som varit relevanta för ämnet och som har varit tillförlitliga. Ibland har författaren 

kollat i källförteckningen i en utvald vetenskaplig artikel där författaren upptäckte fler relevanta och 

tillförlitliga artiklar som kunde användas för denna kandidatuppsats. 
 

1.4.5 Design av analysmodell 
 

Litteraturstudien ligger till grund för kandidatuppsatsens analysmodell. Begreppet analysmodell är ”de 

centrala faktorer/förhållanden som författaren/utredaren anser är de mest centrala för att förstå och/eller 

förklara den beroende variabeln enligt det valda syftet” (Fredriksson 2019:5). En analysmodell förklaras 

i en bild med de viktigaste delarna som ska studeras (Miles et al. 2014). I akademiska empiriska studier 

behövs en bedömning utföras av modeller som skapas i förhållande till den verklighet som vi försöker 

beskriva och förklara, menar Fredriksson (2019:3). Under akademiska empiriska studier ”rör vi oss ite-

rativt mellan två världar, modellens värld och den verkliga världen, vars mest viktiga förhållanden vi 

försöker illustrera genom vår valda modell” (Fredriksson 2019:3). Syftet med analysmodellen är att den 

ska ge en helhetsöversikt som syftar till att kunna analysera den studerande verkligheten (Fredriksson 

2019:3). 

  

I kandidatuppsatsens analysmodell har de utvalda centrala delarna från litteraturstudien som kan påverka 

brukarens livskvalitetsförändringar vid användning av ett digitalt verktyg. Analysmodellen ligger till 

grund för utformandet av den semistrukturerade intervjuguiden som användes till planerarna samt att 

analysmodellen används till utformningen av enkäten till brukarna. Den information som författaren 

samlade in från planerarna kunde sedan insamlas i en resultattabell för analysmodellens variabler. Ana-

lysmodellens delar används sedan i analyskapitlet för att sammanbinda empiriska intervjuer- och enkät-

data och teori som samlats in under litteraturstudien. 
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1.4.6 Genomförande av personliga intervjuer 
 

Enligt Merriam (1994:83) har information som förmedlats via ord kallats för kvalitativ. Kvalitativa data 

består enligt Merriam (1994:83) ”av detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, människor, 

samspel och observerade beteenden, av direkta citat från olika personer om deras erfarenheter, attityder, 

åsikter och tankar, samt av utdrag eller hela avsnitt från protokoll, brev, register och fallbeskrivningar” 

(Merriam 1994:83). Dessa data är från den empiriska verkligheten och är information som går på djupet 

och ger detaljerade bilder (Merriam 1994:83). 
Intervjuer menar Patel och Davidson (2011:73) oftast är av en personlig karaktär i betydelsen 

att intervjuaren träffar intervjupersonen fysiskt eller genom ett telefonsamtal. En kvalitativ intervju me-

nar Patel och Davidson (2011:81) oftast har en låg strukturering vilket betyder att intervjuaren ger ut-

rymme till intervjupersonen att svara med egna ord.  Det finns även andra sätt som intervjuaren kan 

genomföra sina intervjuer på. Intervjun har en hög standardisering om frågorna ställs i en bestämd ord-

ning men en låg standardisering om frågorna inte ställs i en bestämd ordning utan i den ordning som 

lämpar sig bäst (Patel & Davidson 2011:81). Semistrukturerade intervjuer menar Patel och Davidson 

(2011:82) är en lista som intervjuaren utformar utifrån specifika teman. Intervjupersonen har stor frihet 

att forma svaren hävdar Patel och Davidson (2011:82).  Under en intervju är det viktigt för intervjuaren 

att visa ett genuint intresse och en förståelse för intervjupersonen, menar Patel och Davidson (2011:75). 

Det är viktigt att vara medveten som intervjuare att tänka på att vi människor inte bara kommunicerar 

verbalt utan också kommunicerar med ansiktsmimik och gester, hävdar Patel och Davidson (2011:75). 

Det är lätt att personen som intervjuas hamnar i en försvarsattityd om intervjupersonen upplever att vi 

dömer eller kritiserar intervjupersonens svar (Patel & Davidson 2011:75).   

  
I denna kandidatuppsats har författaren valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med planerare 

som arbetar med brukare, med avseende att författaren ska få djup i empiriska data samt studera relat-

ionen mellan brukare och planerare. Två av de intervjuade planerarna har koppling till tre av brukarna 

som ingår i enkätstudien, en tredje planerare hade ingen koppling till de brukarna som ingår. För att 

möjliggöra en bredare erfarenhetsbas bland de intervjuade. Intervjuerna har en hög standardisering med 

en låg strukturering. Intervjuerna är semistrukturerade därför att frågorna ställs utifrån analysmodellens 

specifika variabler. Varje intervju har författaren fått tillåtelse att spela in intervjun därför att det ska bli 

enklare och säkrare att transkribera och att samla informationen till en resultattabell (Se Tabell 2). Nedan 

är en sammanställning på de semistrukturerade intervjuerna för respektive respondent som genomfördes 

för studien. 

 

 

 Planerare A Planerare B Planerare C 

Datum: 2019-05-14 2019-05-14 2019-05-16 

Tid: 56 min 50 min  58 min 

Typ:  Personlig intervju Personlig intervju Personlig intervju 

Plats:  Daglig verksamhet Daglig verksamhet Stödboende 
Tabell 1: Sammanställning av genomförda personliga intervjuer 

 

 

 

 

1.4.7 Design av enkätstudie och enkätformulär 
 

Den kvantitativt inriktade forskningen handlar om mätningar av datainsamling, statistiska bearbetning 

och analysmetoder. Denna typ av data som insamlas fastställer kvantiteten med siffror eller kategorier 

(Patel & Davidson 2011:13). I vissa avseenden påstår Merriam (1994:84) att all information emellertid 

är kvalitativ till sin natur. Det menar Merriam (1994:84) innebär att innan något kan kvantifieras måste 

det identifieras, benämnas, beskrivas och förstås. Därtill hävdar Merriam (1994:84) att både kvalitativ 
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och kvantitativ information är tolkningar av erfarenheter. ”Siffror, formler och ord har gemensamma 

egenskaper – de är alla abstrakta och symboliska representationer av verkligheten, men de är inte denna 

verklighet” (Merriam 1994:84). Kvantitativ information påstår Merriam (1994:84) kan utnyttjas och ge 

stöd till de resultat undersökaren har fått ut från kvalitativa data. 
Patel och Davidson (2011:73) hävdar att enkäter oftast förknippas med ett formulär som skickas ut med 

post eller lämnas över personligen, ”enkät under ledning” (Patel och Davidson 2011:73). Fördelen med 

“enkät under ledning” är att kunna hjälpa personen om de skulle behöva ha stöd med eventuella förtyd-

liganden. En ytterligare variant är enligt Dahmström (2011:74) att enkäten delas ut direkt till de utvalda 

individerna. Ett exempel är om alla i en bestämd grupp vid ett visst tillfälle ska utfrågas (Dahmström 

2011:84). Det finns mängder av olika varianter av intervjuer och enkäter vid speciella behov (Patel och 

Davidson 2011:73). Speciellt vid enkäter menar Patel och Davidson (2011:74) är det viktigt att belysa 

om enkäten är anonym eller inte. Skillnaden på om enkäten är anonym eller konfidentiell, är att i en 

anonym enkät ska inte undersökaren kunna identifiera vem som har besvarat enkäten. Patel och David-

son (2011:74) menar att en enkät som är konfidentiell kommer endast undersökaren få tillgång till upp-

gifter för att kunna veta vem som har besvarat enkäten. Det kan vara, exempelvis att det finns ett nummer 

på enkäten vilket motsvarar ett nummer på en namnlista. Detta sker på grund av att undersökaren ska 

kunna skicka ut en påminnelse om att besvara enkäten men namnlistan måste sedan förstöras för att 

ingen annan ska få tillgång till uppgifterna (Patel & Davidson 2011:74). 

  
Ett informationsbrev och en samtyckesblankett skickades ut till brukare genom Kognitivteamet på Vård- 

och omsorgsförvaltningen vid Karlstads kommun. Därefter skickades enkäter ut som är utformade av 

författaren med analysmodellen som underlag. Eftersom brukarna har svårt att träffa nya personer, i 

detta fall författaren, tog Kognitivteamet på sig ansvaret att värva brukare till att delta i studien och att 

lämna ut enkäter till de brukare som givit sitt samtycke. Urvalet av brukarna var de brukare som hade 

använt Wellbee i två veckor eller längre och har måttlig till ingen svårighet inom funktionsnedsättningen 

kommunikation enligt ICF-kategori d3, som är en klassifikation inom funktionstillstånd. Författaren 

hämtade sedan upp enkäterna som brukarna besvarat genom brukarens planerare. Dock blev responsen 

på enkäterna som författaren fick mycket låg eftersom enkäter inte har samma djupa empiriska data som 

en intervju. Enkäter har en nackdel att det inte går att göra uppföljningsfrågor till respondenten. Wellbee 

har i nuläget 24 användare i Karlstads kommun och författaren fick endast in 6 stycken enkäter vilket 

motsvarar 25 procent. En låg svarsfrekvens av totalpopulationens storlek. Antalet bortfall kan bero på 

att PmKF vanligtvis har svårigheter att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt. Det har varit diskussioner 

under uppsatsens gång om enkäter verkligen är en bra metod att använda för denna kandidatuppsats, 

men på grund av målgruppens funktionedsättningar är det Kognitivteamets absoluta mening att inga 

andra alternativ är möjliga. Utformningen av enkäten bygger på analysmodellen och är utformad i språk-

lig enkelhet för målgruppen. Frågorna utformades med en skala (1-5) i enkäten och gjordes efter rekom-

mendation från Kognitivteamet. Eftersom PmKF har svårt med att uttrycka sig icke-verbalt kan det 

förekomma att planeraren har läst upp frågorna på enkäten för brukaren. Författaren är medveten om att 

en möjlig påverkan kan ha förekommit i positivt- och/eller negativt hänseende. Om inte möjligheten 

fanns att planeraren kunde hjälpa brukaren att läsa upp frågorna riskerar författaren att få ett ännu större 

bortfall och att kvalitén på svaren blir ännu lägre. Tre av brukarna är kopplade till planerare A och B, 

de övriga tre brukarna som ingår i enkäten är helt fristående från planerarna som ingår i studien. 
 

1.4.8 Etiska överväganden 
 

Målet för forskningsarbete är att ta fram kunskap som är trovärdig och som är viktig för individer och 

samhällets utveckling menar Patel och Davidson (2011:62-63). Individer har höga krav på hur forskning 

ska bedrivas, att forskning inriktas på väsentliga frågor och att forskningsarbetet håller en hög kvalitet. 

Ett uppsatsarbete ska omfatta att författaren noggrant överväger de forskningsetiska aspekterna. Det 

finns fyra övergripande etikregler enligt Patel och Davidson (2011:63). Informationskravet innebär att 

forskningen ska informera om forskningsarbetet syfte för de berörda individerna. Samtyckeskravet in-

nebär att deltagarna i undersökningen ska ha rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitets-

kravet innebär att alla uppgifter om de ingående personerna i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 



12 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som insamlas om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Patel & Davidson  2011:63) 

  

I denna kandidatuppsats har författaren vidtagit dataskyddsförordningen GDPR (General Data Pro-

tection Regulation). GDRP “gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå 

för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras” (Datain-

spektionen u.å.). Författaren har använt tre mallar från Karlstads universitet som författaren har anpassat 

sig efter dataskyddsförordningen. Författaren har lämnat ett informationsbrev till respondenterna med 

vilka villkor som gäller individernas deltagande, hur undersökningen kommer att genomföras, att alla 

uppgifter behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem och att inga enskilda personer 

kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Information har givits om att de insamlade uppgifterna om 

respondenterna förstörs efter att uppsatsarbetet godkänts och betyget registrerats i Karlstads universitets 

studieregister. Författaren har lämnat ut ett samtycke där information lämnats att deltagandet är helt 

frivilligt och att individen kan avbryta sitt deltagande utan att ange något skäl. Individerna som medver-

kat i studien har varit medvetna om syftet för undersökningen och de har givit ett godkännande samtycke 

att delta. Författaren har skickat in en GDPR-blankett till Karlstads universitet, för att säkerställa att 

kraven uppfylls. Vid genomförande av de personliga intervjuerna har respondenterna godkänt att förfat-

taren spelade in intervjun med motivering till att inspelningen endast kommer användas för författarens 

transkribering av materialet och kommer sedan förstöras. Intervjuerna spelades in på författarens mo-

biltelefon med flygplansläge aktiverat och ingen WiFi-uppkoppling fanns därmed tillgänglig. De inspe-

lade intervjuerna överfördes sedan lokalt till författarens dator, därför att ingen obehörig ska ta del av 

materialet. De inspelade intervjuerna raderades sedan från författarens mobiltelefon innan flygplansläget 

stängdes av.  

  
 

1.4.9 Validitet och reliabilitet  
 

Validitet innebär om resultatet stämmer överens med verkligheten och om forskaren verkligen studerar 

det forskaren förmodar att studera (Merriam 1994:177). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006:60) me-

nar att validitet definieras som ett mätinstrument som mäter det som forskaren har som avsikt att mäta. 

Reliabilitet handlar enligt Merriam (1994:180) om vilken utsträckning resultatet av studien kan uppre-

pas. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006:61) menar om en studie ska ha hög reliabilitet ska under-

sökningen som genomfördes i studien ha samma resultat som om en annan forskare skulle genomföra 

studien.  

 

I studien används brukare och planerare som respondenter. Alla respondenterna använder dagli-

gen  Wellbee och gör att studien får en hög validitet. Planerarna har en relation till brukarna och Wellbee 

eftersom de arbetar tillsammans med Wellbee. Wellbee fungerar inte om endast brukarna använder 

Wellbee och Wellbee fungerar inte om endast planerarna använder Wellbee, utan det är med en  kom-

bination av dessa som Wellbee fungerar som det ska. För att kunna få datainsamling har Kognitivteamet 

hjälpt till med att få tillgång till respondenterna som gör att studien får en hög validitet. För att få in 

datainsamling används kvalitativa intervjuer från planerarna som har en hög reliabilitet, men brukarna 

är inte lämpliga att göra en intervju med, på grund av kognitiva funktionsnedsättningar och efter starka 

rekommendationer från Kognitivteamet blev det en kvantitativ datainsamling till brukarna i form av en 

enkät med en hög reliabilitet. Det blir en god reliabilitet eftersom författaren gör undersökningen på ett 

tillförlitligt sätt och använder kvalitativa intervjuer av planerare och kvantitativa enkäter till brukare.  
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2. Teori och tidigare studier 
 

Kapitlet består av utvalda akademiska artiklar och redovisningsrapporter från ett regeringsuppdrag 

som även kommer ligga till grund för kandidatuppsatsens analysmodell.  
 

2.1 Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning [PmKF] 
 

Kognitiv funktionsnedsättning menar LoPresti et al. (2008:29) ses oftast som ett dolt handikapp. Enligt 

O’Brolcháin (2018:1) är antalet PmKF stort och antalet tycks öka. Arvidsson och Jonsson (2006:161) 

menar att PmKF ofta har svårigheter med att planera, organisera sina liv och med aktiviteter som kräver 

ett abstrakt tankesätt. Enligt LoPresti et al. (2008:29) har PmKF ”begränsning i sin förmåga till mentala 

uppgifter, som innefattar ”konceptualisering”, planering, sekvensering av tankar och handlingar, minne, 

tolkning av subtila sociala signaler och manipulering av siffror och symboler” (LoPresti et al. 2008:29). 

LoPresti et al. (2008:29) menar att en person med kognitiv funktionsnedsättning är ”signifikant begrän-

sad i följande: självomsorg, kommunikation, eget boende, sociala interaktioner, självständighet, använd-

ning av samhällsresurser, funktionella akademiska färdigheter, arbete, fritid, hälsa och säkerhet” (Lo-

Presti et al 2008:29), även Borg et al. (2015) menar att PmKF har svårigheter med, till exempel lokali-

sering, erfarenheter och hantering av tid och problemlösning. Borg et al. (2015) hävdar att PmKF har 

svårt med elektronisk kommunikation som till exempel användning av mobiltelefoner eller webbsidor. 

Med kommunikation menas i detta sammanhang ett utbyte av information mellan personer och/eller 

mellan användare och system (Borg et al. (2015). 

PmKF har oftast svårt med att lära sig nya saker, begränsningar i att uttrycka sig verbalt och icke-

verbalt samt att de har svårt att göra generaliseringar från olika situationer (LoPresti et al. 2008:29). 

Benssassi et al. (2018) menar också att PmKF oftast skapar en felaktig tolkning i en form av icke-verbal 

kommunikation, som en persons röst eller tonfall.  Ett exempel som Benssassi et al. (2018) tar upp är 

om en person talar i ett platt tonfall eller med en hög röst, eftersom PmKF ofta kan misstolka den över-

gripande meningen av de olika nivåerna av tonfallet och röstvolymen.  Vilket i sin tur kan bidra negativt 

i en social uppfattning (Benssassi et al. 2018). PmKF menar Benssassi et al. (2018) att de har svårt att 

förstå och tolka andras människors känslor och sociala signaler. Till exempel brukar PmKF oftast foku-

sera på den nedre delen av ansiktsregionen när personen samtalar med någon. Vilket resulterar i att 

personen endast förstår det verbala talet och inte kan tolka de sociala och känslomässiga uttryck som 

oftast reflekterar från den övre ansiktsområdet det vill säga ögonen och ögonbrynen (Benssassi et al. 

2018).  

PmKF innehar många olika kommunikationssvårigheter som bidrar till sociala svårigheter menar 

Müller et al. (2008). Det kan till exempel vara att delta i oförberedda händelser eller i en ostrukturerad 

dialog. I en ostrukturerad dialog krävs det improviserande svar, en förståelse, sociala och känslomässiga 

slutsatser och en tolkning av gester, tonfall och röstvolym. På grund av det kan PmKF ha svårt att förstå 

till exempel, sarkasm eller ironi. En del PmKF undviker helst att medverka i en dialog med kollegor 

eller skolkamrater eftersom en sådan dialog oftast är ostrukturerad och inte följer en förutsägbar upp-

sättning av regler (Müllers et al. 2008). 

Enligt Wojciechowski och Al-Musawi (2017) har barn med kognitiv funktionsnedsättning oftast 

svårt att förstå och kommunicera effektivt med andra människor. Ibland har barnen inte något intresse 

alls att kommunicera med andra och undviker ofta sociala situationer. Wojciechowski och Al-Musawi 

(2017) hävdar att barnen får en försenad språkutveckling som i senare fall kan resultera i att de har svårt 

att kommunicera med andra människor om deras behov. Många barn med kognitiv funktionsnedsättning 

menar Wojciechowski och Al-Musawi (2017) att barnen har ett begränsat eller inget tal alls samt att de 

har svårt att förstå andras tal. Det finns vissa barn med kognitiv funktionsnedsättning som har svårt med 

att tala ut orden, tala effektivt och har svårt med meningsuppbyggnad. I studien av Wojciechowski och 

Al-Musawi (2017) fanns det i vissa fall barn med kognitiv funktionsnedsättning som hade ett utmärkt 

ordförråd. Barnen hade också goda språkkunskaper som användes när de berättade om ett visst ämne 

med detaljrika beskrivelser.  

I Müller et al. (2008) studie var tydlighet mycket viktigt för PmKF. Ett exempel som Müller et al. 

(2008) påstår är när det angavs instruktioner till PmKF. I studien rekommenderades det att en lärare i 

skolan ska ge instruktioner genom att bryta ned alla delar i mindre beståndsdelar som till exempel, börja 

med att göra ”a”, sedan gör du ”b” efter det gör du ”c”. Samt att en lärare bör vara tydlig med att 
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prioritera och att berätta vilken uppgift som är viktig att slutföra först alltför att kunna få struktur (Müller 

et al. 2008).  

Müller et al. (2008) påstår i sin studie att den största utmaningen för PmKF är att initiera den sociala 

interaktionen med andra vilket var källan till en enorm ångest och stress. Müller et al. (2008) menar att 

utnyttja fysiska aktiviteter och utomhusaktiviteter som till exempel, vandring, löpning, yoga, cykling, 

skidåkning, simning och segling bidrar till att minska den sociala stressen för PmKF. Genom att intres-

sera sig för en fysisk aktivitet gav det en större möjlighet till att kunna ansluta sig socialt utan att behöva 

konversera särskilt mycket med andra personer (Müller et al. 2008).   

Under sociala interaktioner med andra individer menar Benssassi et al. (2018) att personer med kog-

nitiv nedsättning oftast saknar förmåga att känna och reagera på det fysiska avståndet. Med det fysiska 

avståndet avses var personen ska stå och ha kännedom om vad det lämpliga avståndet är mellan de och 

i förhållande till den andra personen (Benssassi et al. 2018).    

Benssassi et al. (2018) hävdar att ett typiskt beteende för PmKF kan vara repetitiva intressen, verbala 

uttryck eller kroppsrörelser. De mest uppmärksamma kroppsrörelserna kan innefatta någon typ av 

kroppsrörelse med munnen eller komplexa hand och fingerrörelser. De personerna med kognitiv funkt-

ionsnedsättning kan bli mycket engagerade i sina beteenden vilket kan resultera i att de engagerar sig i 

deras intressen/verbala uttryck/kroppsrörelser i långa perioder vilket kan hämma och distrahera deras 

utveckling. Benssassi et al. (2018) menar att dessa typiska beteenden är socialt olämpliga och PmKF får 

därmed en känsla av utanförskap i samhället, jobbet eller i skolan.  

 

2.2 Digitala verktyg  

 
Benssassi et al. (2018), Wojciechowski och Al-Musawi (2017), Enable Ireland (2016) och O’Brolcháin 

och Gordij (2018) beskriver digitalt verktyg som ”assistive technology” med en svensk översättning 

beskrivs det som hjälpteknik eller hjälpmedelsteknik. Wellbee (2018) benämner sin applikation som ett 

digitalt verktyg. Hjälpteknik är enligt Enable Ireland (2016:12) ”ett objekt, en utrustning eller produkt, 

som antingen köps kommersiellt, modifierat eller anpassat, som används för att öka, upprätthålla eller 

förbättra funktionella förmågor för personer med funktionsnedsättningar” (Enable Ireland, 2016:12). 

Det finns ett växande utbud på mobila lösningar som är tillgängliga via applikationer på smartphones 

och surfplattor. Dessa mobila lösningar kan hjälpa allt från personlig navigering till personlig organisat-

ion och minnesstöd (Enable Ireland 2016:12).  

 

2.3 Varför digitala verktyg? 
 

O’Brolcháin (2018:1) menar att hjälpteknik har en stor potential till att förbättra livet för PmKF. Tekni-

ken kan variera från simpla handdatorer till extremt avancerade tekniker som till exempel ”brain-com-

puter interfaces”. Dessa olika tekniska lösningar är till för att träna och hjälpa PmKF och stötta perso-

nerna till att fungera i en enklare vardag (O’Brolcháin 2018:1). I en studie som genomfördes av MFD 

(2019b:7) visar på att 93 procent av deltagarna tyckte att det fanns en eller flera digitala tjänster som 

underlättar deras vardag. De 7 resterande procenten tyckte att det inte finns någon digital teknik eller 

tjänst som underlättar deras vardag (MFD 2019b:7). I samma studie av MFD (2019b:10) visar på att 74 

procent av deltagarna upplever att de känner att de har fått en ökad delaktighet i samhället genom att 

använda digital teknik. Genom att använda olika tjänster på internet, smartphones, sociala medier eller 

annan digital teknik har 36 procent av deltagarna upplevt att de kan vara mycket delaktiga i samhället, 

medan 38 procent upplever att de kan vara delaktiga något mer. På grund av den digitala utvecklingen 

är det 12 procent av deltagarna som upplever att de är något mindre eller mycket mindre delaktiga i 

samhället, vilket tycks öka med stigande ålder (MFD, 2019b:10).   

Enligt Lopresti et al. (2004) har tekniken fått en ökad roll i rehabilitering för PmKF. Digitala verktyg 

kan hjälpa många med kognitiv funktionsnedsättning beroende på personens specifika behov. Till ex-

empel kan det hjälpa människor med traumatisk hjärnskada, inlärningssvårigheter, multipel skleros, de-

mens, autismspektrumsjukdomar och mental retardation. Ett digitalt verktyg kan till exempel vara en 

dator som hjälper människor med en dålig visuell bokstavsigenkänning och spelar in muntligt tal som 

sedan systemet översätter till text. Ett annat sätt kan vara att en personlig digital assistent hjälper till att 

planera vardagen för en person med nedsatt minne (LoPresti et al. 2004).  
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Enligt O’Brolcháin (2018:1) har hjälpteknik utvecklats med tanke på att uppnå många mål och att de 

flesta mål ska resultera i att användaren ska få en ökad autonomi. Målet är också att genom användning 

av digitala verktyg kunna utföra uppgifter som kompenserar befintlig funktionsnedsättning och matchar 

begränsningarna med personens styrkor (Lopresti et al. 2004). Arvidsson och Jonsson (2006:161) påstår 

att ett viktigt syfte med hjälpteknik är att tekniken ska hjälpa PmKF till att kunna klara sig självständigt 

i olika situationer som kan uppstå i vardagslivet. Tekniken kan hjälpa många personer med att stödja 

och eventuellt avlägsna de begränsningar som PmKF har (LoPresti et al. 2008:31). Lopresti et al. (2004) 

menar att för människor med en allvarlig funktionsnedsättning ligger behovet på att det digitala verkty-

get tar ett större ansvar i funktionerna för att få tillit. Dessa digitala verktyg kan hjälpa personerna med 

aktivitetsledning, underhåll av daglig information som till exempel, stegvis vägledning, hur personen 

känner igen sin medicin, hur mycket medicin personen ska ta, hur mycket personen ska dricka, hur 

personen förbereder sin behållare med medicin inför nästa intag (Lopresti et al. 2004).  

O’Brolcháin (2018:1) menar på att inom den västerländska filosofin är kärnprincipen att respektera 

den individuella autonomin. För att en god praxis ska råda, finns inom den västerländska medicinska 

etiken ett samförstånd för en respekt till patiensens autonomi (O’Brolcháin 2018:1).  Det är därför inte 

förvånande att hjälpteknik har målet att skapa autonomi för användarna eftersom det blir en viktig del 

av det etiska tänkandet i medicinska sammanhang (O’Brolcháin 2018:1).  

Borg et al. (2015) belyser vikten av att tillgängliggöra information och elektronisk kommunikation 

till PmKF. Därför att personerna ska kunna inneha grundläggande friheter, rättfärdiga mänskliga rättig-

heter och ha samma rättigheter angående tillgänglighet för information och kommunikation som alla 

andra (Borg et al. 2015).  

 ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och väl-

färd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i sam-

hällslivet” (Regeringskansliet 2016:9).  

Digitalisering skapar möjligheter för att förbättra insatser för barn, ungdomar, äldre personer och 

personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet 2016:5). Digitalisering är även ett  verktyg för 

verksamhetsutveckling hävdar Regeringskansliet (2016:5). För medarbetare och entreprenörer kommer 

digitaliseringen kunna skapa mer möjligheter till att utforma nya verktyg som kan effektivisera verk-

samheterna. Digitaliseringen kan också bidra till nya och innovativa arbetssätt men också att bidra till 

ökad forskning och att kunna utveckla verksamhetsprocesser (Regeringskansliet 2016:5). Genom digi-

tala lösningar kan det bli lättare för anhöriga att kommunicera och få kontakt med ett distansboende och 

till verksamheterna med information som rör den närstående. Regeringskansliet (2016:11) menar att det 

handlar om ”att skapa en digital arbetsmiljö som stödjer de processer medarbetarna verkar i”. Digitali-

seringen kan också bidra till att medarbetarnas arbetsplats blir mer attraktiv eftersom nya typer av behov 

eller tjänster uppkommer vilket kan bidra till en långsiktig kompetensförsörjning. En annan bidragande 

faktor som digitaliseringen kan bidra med är enligt Regeringskansliet (2016:11) en bättre arbetsmiljö 

för de personer som arbetar inom verksamheten. En grundförutsättning är välfungerande verktyg med 

hög kvalitet och säkerhet som underlättar det vardagliga arbetet (Regeringskansliet 2016:11). En annan 

grundförutsättning för digitaliseringen är att digitala verktyg ska kunna användas fullt ut och att det finns 

kompetens som kan hantera dessa verktyg på alla nivåer inom verksamheten menar Regeringskansliet 

(2016:11).  
  

 

2.4 Möjligheter med olika digitala verktyg 
 

O’Brolcháin och Gordijn (2018:5) menar att det är vanligt att människor använder fler digitala prylar 

och enheter och att hjälpteknik kommer att användas mer rutinmässigt i alla åldrar. O’Brolcháin och 

Gordijn (2018:5) hävdar att PmKF inte längre sticker ut lika mycket bland allmänheten eftersom det är 

vanligt att använda digital teknik ute idag i det offentliga rummet. Denna tekniska utveckling kommer 
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sannolikt att minska de potentiellt stigmatiserande effekterna av digital teknik som används för PmKF 

(O’Brolcháin & Gordijn 2018:5). 

Enligt Benssassi et al. (2018) finns det en mobil applikation som heter MOSOCO. MOSOCO är en 

beteendemässig och pedagogisk läroplan som innehåller 24 grundkunskaper från en grundläggande 

icke-verbal kommunikation till en mer komplex och social problemlösning. Denna mobila applikation 

är byggd på att förstärka en social situation som har fångats upp av en mobilkamera som sedan ger ett 

visuellt och verbalt stöd till personen med kognitiv funktionsnedsättning. Ett exempel på en social situ-

ation som Benssassi et al. (2018) menar på är att den mobila applikationen kan hjälpa och föreslå att ett 

barn med kognitiv funktionsnedsättning ska titta i den andre individens ögon när de samtalar med 

varandra. Den mobila applikationen MOSOCO har granskats i en skolmiljö och genererade mycket po-

sitiva resultat för att förbättra det sociala samspelet mellan kognitivt funktionsnedsatta barn och deras 

lärande i skola (Benssassi et al. 2018). 

O’Brolcháin (2018:1) menar att PmKF har svårt att behålla och lagra kunskap och information men 

med teknik som hjälpmedel kommer kunskapen enklare att memoreras och därmed blir kunskapen mer 

åtkomligare och användbar. Ett exempel som O’Brolcháin (2018a:4) tar upp är en teknik för kartor och 

guider som informerar och påminner användaren till exempel, vad vägskyltar betyder vilket resulterar i 

att tekniken kan hjälpa användaren att gå runt i en stad för sig själv. Tekniken kan också ge påminnelser 

om långsiktiga mål genom att använda nudging för att anpassa sina nuvarande önskemål till tidigare 

planer eller preferenser i samband med familjemedlemmar eller vårdgivare (O’Brolcháin 2018:4).  

 

”Nudging är tekniker för att påverka folks beteenden och val så att det blir lättare att göra 

rätt. Tekniken har en stark vetenskaplig förankring och går ut på att förenkla och undan-

röja de kognitiva hinder som gör att vi fattar irrationella beslut och är på så vis ett billigt, 

effektivt och snabbt sätt att påverka många samtidigt. Nudging går att applicera på såväl 

samhällsnivå som på ett organisatoriskt och personligt plan” (Astrakan 2018). 

 

Vissa PmKF har dålig impulskontroll hävdar O’Brolcháin (2018:4). Hjälpteknik kan underlätta för per-

sonerna menar O’Brolcháin (2018:4) med att få hjälp till att vara sig ”själv” och samtidigt få stöd med 

att kunna välja sina handlingar. I sin tur kan detta hjälpa personerna att uppnå sina mål i livet snarare än 

att bli ledda till val på grund av deras intuitiva och emotionella svar till saker (O’Brolcháin 2018:4).  Det 

illustreras med ett exempel som O’Brolcháin (2018:4) har att om en person som har ett långsiktigt mål 

att äta hälsosammare för att leva längre kan påverkas genom att köpa en kaka i affären. Nudging i detta 

scenario vore att presentera kakan, sådan att kakan inte längre är frestande att köpa. Hjälptekniken kan 

påminna personen om dennes långsiktiga mål att inte äta kakan, genom att föreslå annat eller beräkna 

kalorier av de varor som har inhandlats av personen. I slutändan kan det resultera i att tekniken hjälper 

personen att uppnå sitt mål (O’Brolcháin 2018:4). 

 

2.4.1 Funktioner i ett digitalt verktyg 
 

I studien av Meiland et al. (2014:5) rekommenderades det olika användbara funktioner för ett digitalt 

verktyg. En kalender med påminnelsefunktion ansågs vara användbart för både PmKF samt vårdgivare. 

Emellertid rekommenderades det att lista aktiviteter bara för en dag, annars ansågs det vara alltför bryd-

samt. Vårdgivare upplevde en trygghet i att ha en kalender med påminnelsefunktion. En kalenderfunkt-

ion upplevdes användbart för aktiviteter som att ta en promenad, göra middag, inta medicin samt för 

möte med till exempel, läkare. En påminnelsefunktion som upplevdes vara användbart var att få en 

påminnelse att ta med nycklar att låsa dörren med när PmKF lämnar sitt boende. En funktion som inne-

bar att välja kläder för PmKF ansågs inte vara användbart, vårdgivarna antog att PmKF inte ville ha ett 

sådant system. Däremot, det som var intressant för respondenterna var att ha en påminnelse som gav 

PmKF ledtrådar om de hade använt ett klädesplagg flera gånger tidigare och att påminnelsen kunde 

hjälpa PmKF att välja nya kläder att ha på sig.  Ett flertal respondenter i studien av Meiland et al. 

(2014:5) ansåg att en navigationsfunktion i det digitala verktyget skulle vara användbart eftersom det 
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skulle ”rädda honom några sulor”. Medan vissa vårdgivare ansåg att det skulle vara tryggt att veta var 

PmKF är och få hjälp med att hitta hem igen ansågs också vara en viktig funktion i det digitala verktyget. 

Vårdgivare ansåg att ett digitalt verktyg som gav PmKF komplimanger när en aktivitet hade slutförts 

var alltför barnsligt och uttryckte att det vore bättre med ett enkelt ”aktiviteten är slutförd”. I studien av 

Meiland et al. (2014:5) var det ett flertal experter som trodde att om det digitala verktyget drar slutsatsen 

att PmKF förbereder en måltid, kommer det digitala verktyget inte ha någon aning om att måltiden 

verkligen har ätits upp (Meiland et al. 2014:5).  

 

2.5 Fällor med användning av digitalt verktyg 
 

Mobila applikationer kan enligt O’Brolcháin (2018:5) vara designade på ett sätt som gör att informat-

ionen i applikationen blir snedvriden och förvrängd.  Ofta är informationen i applikationen förenklad 

för att göra den förståelig för PmKF. O’Brolcháin (2018:5) menar att det är beroende på graden av 

förenkling som kan leda till felaktig information. Det som kan uppfattas som en snedvriden information 

är valet av vilken information som ska uteslutas eller inte och att designerna för applikationen ska mi-

nimera sina fördomar (O’Brolcháin 2018:5).  

Antalet personer som äger enheter till hjälpteknik är enligt LoPresti et al. (2008:31) och (Tanis et al. 

2012:2) stort och de flesta personerna använder inte enheterna effektivt eller inte alls. Ett stort hinder 

för användandet av tekniken för PmKF är att tekniken inte är tillgänglig och är alldeles för komplex 

(Tanis et al. 2012:8). Enligt De Joode et al. (2012:1260) kom initiativet för att använda hjälpteknik inom 

kognitiv rehabilitering främst från de yrkesverksamma snarare än från patienterna själva. 

De flesta tekniska lösningarna som finns är enligt LoPresti et al. (2008:31) inte avsedda för PmKF. 

De faktorerna om varför PmKF inte använder tekniken är enligt LoPresti et al. (2008:31) både tekniska 

problem och psykosociala problem. För de tekniska problemen innefattar de faktorerna att det är brist 

på utbildning för tekniken, brist på information om de fördelar och behov som finns för användning av 

tekniken (LoPresti et al. 2008:31). LoPresti et al. (2008:31), Benyon (2014:77) och Bryen et al. (2007:1) 

hävdar att människor kan utesluta tekniken därför att den är alltför kostsam att förvärva. De sista fak-

torerna som tas upp innefattar hinder för träning att använda tekniken och även brister i designen på 

tekniken (Tanis et al. 2012:2). De psykosociala faktorerna är orealistiska förväntningar på tekniken, lågt 

förtroende för tekniken, brist på medvetenheten om individens begränsningar, dåligt urval på enheter 

och bristfälligt stöd från vårdgivare (LoPresti et al. 2008:31). 

Benyon (2014:77) tar upp några skäl till varför människor blir uteslutna från att kunna använda tek-

niken på grund av designen. Personer utesluter användningen av tekniken på grund av deras fysiska 

förmåga. Det kan vara en olämplig placering av utrustning till exempel, om en person i rullstol inte kan 

nå utrustningen eller om en mobiltelefon är för ”plottrig” att en person med artrit inte kan använda den.  

Det kan leda till att personer utesluter användningen av tekniken därför att designers gör alltför olämp-

liga antaganden om hur människor arbetar och hur de organiserar sina liv. Ett annat skäl som Benyon 

(2014:77) tar upp kan vara att göra en metafor på något oförståeligt eftersom personen inte alls är insatt 

i det eller vet hur det fungerar till exempel att ha en metafor baserad på amerikansk fotboll kommer 

kunna utesluta de personerna som inte förstår spelets regler. Benyon (2014:77) menar på att konceptuella 

personer kan utesluta tekniken på grund av att de inte förstår instruktioner därför att instruktionerna är 

alltför komplicerade. Sociala antaganden kan göra att människor utesluter tekniken. Det betyder att 

människor utesluter tekniken på grund av att utrustningen inte är tillgänglig vid behov, till exempel vid 

en viss tidpunkt och plats. De problem som uppstår för personer i en extraordinär situation / miljö som 

till exempel stress eller tidspress liknar oftast de problem som en person med funktionsnedsättning upp-

lever i en vanlig situation / miljö (Benyon 2014:77). 

O’Brolcháin (2018:5) menar på i sin studie att det är svårt att avgöra om hjälptekniken är felaktig 

eller att personernas preferenser har förändrats. O’Brolcháin (2018:5) påstår att om en applikation, till 

exempel erbjuder användaren en rad av valmöjligheter kommer valarkitekturen göra en nudging på ett 

eller annat sätt. O’Brolcháin (2018:5) påstår att graden av nudging kommer riskera att förstöra använ-

darens autonomi. O’Brolcháin (2018:5) menar att ny teknik och nudging kommer allt mer att ta männi-

skans uppmärksamhet och vi blir därmed sårbarare för manipulationer. Ju mindre människan fokuserar 

på sig själva desto lättare blir människans beslut och val manipulerade. Detta kommer att påverka auto-

nomin för PmKF. Genom att hjälptekniken kan ge mer kunskap och en bättre kommunikationsförmåga 

är det viktigt att se till att tekniken inte minskar möjligheterna för uppmärksamhet. Hjälpteknik kan 
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antigen bestämma eller skapa preferenser för PmKF. Om någon tredjepart skapar preferenserna blir det 

svårt att påstå att PmKF är autonoma (O’Brolcháin 2018:5). 

 

2.5.1 Utanförskap 

 

Myndigheten För Delaktighet [MFD] har konstruerat en redovisning av ett regeringsuppdrag om delak-

tighet, självbestämmande och trygghet (2019a). I redovisningen belyses riskerna för ett digitalt utanför-

skap. Även MFD (2019a) belyser faktorer och brister i användandet av digitala verktyg. MFD (2019a) 

menar att samtidigt som den digitala tekniken hjälper människor kan den även skapa större klyftor för 

de personerna som är utanför den digitala utvecklingen. Enligt MFD (2019a) finns det flera rapporter 

som belyser att det finns vissa grupper i samhället som riskerar att hamna i ett utanförskap när det gäller 

den digitala tekniken. I redovisningen av MFD (2019a:10) finns det olika faktorer till varför personer 

hamnar i ett digitalt utanförskap. Det kan handla om en bristande tillgång till tekniken, bristande digital 

kompetens och stöd från andra eller att tekniken inte är anpassad efter personernas behov och förutsätt-

ningar. Det kan även vara att personerna har en ansträngd privatekonomi som inte tillåter fiberuppkopp-

ling i hemmet eller att individerna inte har tillräckligt modern teknik i form av smartphones eller datorer. 

För PmKF kan det vara svårt att använda, till exempel webbaserade tjänster, eftersom de oftast inte är 

utformade med ljud- och bildstöd eller med en utformad information som är tydlig i sin enkelhet (MFD 

2019a:10). Det är grupper som inte är fullt delaktiga i det digitala samhället, vilket enligt MFD (2019a:9) 

är ”personer över 74 år, utrikesfödda med ringa eller ingen utbildning och personer med kognitiv funkt-

ionsnedsättning”. Redovisningsrapporten av MFD (2019a:9) har Statistiska centralbyrån redovisat siff-

ror från år 2017, att personer över 75 år var det 31 procent som inte hade tillgång till internet. PmKF 

framkom det att 48 procent upplevde det svårt med användningen av internet. Sex av tio deltagare i 

studien Digital utveckling i samhället av MFD (2019b:12) uttrycker att de största hindren för den digitala 

tekniken är kostnaderna för enheterna och abonnemangen. En femtedel av deltagarna i studien uppger 

att deras inkomst är under 10 000 kr i månaden. 67 procent av deltagarna mellan åldrarna 16-29 år 

upplever att det är dyrt med att inhandla digital teknik och 43 procent av deltagarna som är 65 år eller 

äldre uppger också att det är dyrt med den digitala tekniken. MFD (2019b:12) fortsätter i sin studie att 

beskriva att två tredjedelar av deltagarna som är i åldrarna 16 – 44 år uppger att det största hindret är 

kostnaden för abonnemang. Deltagarna som är 65 år eller äldre uppger fyra av tio att kostnaden för 

abonnemanget ses som ett hinder. En annan skillnad som ses i studien från MFD (2019b:12) är hindret 

att lära sig att använda den digitala tekniken. 14 procent av åldrarna 16 – 29 år upplever att det är ett 

hinder medan 36 procent av deltagarna i åldrarna 65 år och uppåt upplever att lära sig använda digital 

teknik är ett hinder (MFD 2019b:12).  

 O’Brolcháin och Gordij (2018:5-6) hävdar i sin studie att det finns en ytterligare risk med att använda 

digital teknik. Faktorer som ligger bakom detta är att PmKF kan inneha en motvilja eller en vägran med 

att använda den digitala tekniken. Som till exempel om vissa beteenden blir associerade till PmKF och 

att det blir observerat att de personerna får en viss nischad teknisk lösning. O’Brolcháin och Gordij 

(2018:5-6) menar på att det kan leda till att personerna känner sig stigmatiserade och följaktligen utövar 

ett motstånd till att använda den tekniska lösningen. Det kommer således bli särskilt svårt att utnyttja 

tekniken för personer som inte har råd att köpa dessa tekniska lösningar. Motstånd till tekniken eller 

oavsett autonom anledning kan vara till exempel, integritet, självständighet, religiös tro och bristande 

kompetens (O’Brolcháin & Gordij 2018:5-6). 
 

2.6 Användande av hjälpteknik för yrkesverksamma 
 

En studie gjord av De Joode et al. (2012:1260) var att flera yrkesverksamma personer inom kognitiv 

rehabilitering blev uppmanade att rapportera sin användning av hjälpteknik. Det kan vara i samband 

med behandling av patienter eller om patienten eller när de yrkesverksamma personerna hade använt sig 

av hjälptekniken. En minoritet (27.9%) av de rapporterade svaren från studien av De Joode et al. 

(2012:1260) hade yrkesverksamma uttryckt en tidigare erfarenhet med att använda hjälpteknik. Yrkes-

verksamma med erfarenhet av hjälpteknik skilde sig inte signifikant från de yrkesverksamma utan erfa-

renhet av hjälpteknik med faktorer som ålder, yrkeslivserfarenhet eller kön. Emellertid var det vanligare 

att yrkesverksamma som var högutbildade tidigare hade erfarenheter med hjälpteknik. I studien av De 

Joode et al. (2012:1260) rapporterade att under de två senaste åren hade 43,9 procent yrkesverksamma 
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använt personliga digitala assistenter och 53,7 procent av de yrkesverksamma hade använt mobiltelefo-

ner med kalenderfunktion. Enligt studien var alla respondenter måttligt positiva med att hjälpteknik 

skulle vara en standard inom kognitiv rehabilitering eftersom hjälpteknik är en del av det moderna livet. 

De yrkesverksamma med erfarenhet i rehabilitering var mer positiva till hjälpteknik än de yrkesverk-

samma som inte hade erfarenhet. För studiens uttalande om att hjälpteknik förbättrade patienternas själv-

ständighet visade liknande resultat på att yrkesverksamma med erfarenhet var mer positiva jämfört med 

yrkesverksamma som saknade erfarenhet (De Joode et al. 2012:1260). I studien av De Joode et al. 

(2012:1262-1263) intervjuades vårdgivare som oftast var en partner till PmKF och för en av PmKF var 

vårdgivaren en dotter. De flesta respondenterna i studien var överens om uttalandet av att personliga 

digitala assistanser kan användas framgångsrikt i kognitiv rehabilitering. Respondenterna ansåg inte att 

teknisk kompetens var betydande, i överensstämmelse med detta var att de flesta patienter var överty-

gade om sin egen förmåga att kunna använda en personlig digital assistans med tillhörande instruktioner. 

De flesta vårdgivare i studien som intervjuades av De Joode et al. (2012:1262-1263) var att responden-

terna upplevde att de kunde hjälpa PmKF med att använda hjälptekniken eller upplevde att endera pati-

enterna själva eller någon annan vårdgivare kunde hjälpa till. En annan övervägning som togs upp i 

studien var tidsinvesteringen som behövs för att patienterna ska kunna lära sig hjälptekniken, emellertid 

upplevde varken patienterna eller vårdgivarna att det inte var ett hinder (De Joode et al. 2012:1262-

1263).  
 

2.7 Människocentrerad design på digital teknik 
 

Människocentrerad design handlar enligt Benyon (2014) om att sätta människor i centrum att tänka på 

vad människor vill göra snarare än vad tekniken kan göra. Att vara människocentrerad handlar om att 

designa nya sätt för att sättas i förbindelse mellan olika människor, att utforma interaktiva system för att 

stödja människors trivsel, att involvera människor i designprocessen och att utforma för mångfald 

(Benyon 2014). Innan tekniken tillämpas för att tillgodose de behov som finns hos personer med PmKF 

menar LoPresti et al. (2008:31) att det är viktigt att förstå vilka behov som finns och vilka brister som 

finns för tekniken. Benyon (2014:78) belyser vikten i att designer borde designa efter en ”Universell 

design” som är till för alla för att kunna bemästra alla fällor i designprocessen. Om en design fungerar 

bra för PmKF kommer den fungera bättre för alla hävdar Benyon (2014:78). Om vi designar den digitala 

tekniken genom att inkludera PmKF menar Brereton et al. (2015:19) att vi designar även för alla män-

niskor som någon gång varit med om stress, oerfarenhet, glömska, distraktion, ångest, trötthet, sensorisk 

överbelastning, oförmåga att uttrycka eller verbalisera bekymmer som hindrat oss att kunna använda 

tekniken på ett effektivt sätt. Varierande förmåga är en gemensam egenskap för att vara mänsklig ef-

tersom vi människor förändras både fysiskt och intellektuellt under hela våra liv (Benyon 2014:78). 

Benyon (2014:77) belyser vikten av att designers måste fokusera på vad deras krav på design gör på 

människors förmågor.  

Benyon (2014) tar upp en del fördelar med att ha en människocentrerad design på digital teknik. 

Några av fördelarna Benyon (2014:20-21) tar upp är att uppmärksamma människors behov och produk-

tens användbarhet vilket leder till att det blir minskade supportsamtal, mindre utbildningsmaterial, ökad 

genomströmning och ökad försäljning. Genom att ha människan i centrum i utvecklingsfasen av ett nytt 

system kommer det bidra till att säkerställa en acceptans för det nya systemet. Systemet kommer att bli 

mer effektivt och produktivt när systemet är format utifrån en människocentrerad design. Det resulterar 

att designerna av systemen är ärliga och öppna med sin designpraxis när de fokuserar på att ha männi-

skan i centrum. Nu för tiden är det mycket enkelt att samla data och använda data för andra avsikter än 

det den egentligen är till för. Benyon (2014) belyser vikten av att designerna måste vara uppmärksamma 

eftersom systemen kan i hög grad ansluta sig autonomt med varandra och följaktligen dela varandras 

data. Människor måste veta vad de ger ut för data till systemen och vad data kan användas till. Benyon 

(2014) menar på att människor behöver lita på systemen och samtidigt vara i den positionen att kunna 

bestämma om deras integritet. Benyon (2014:81) påstår att system som har en hög funktionalitet kom-

mer vara effektivt eftersom människor kommer kunna göra saker med en enkel ansträngning, samt att 

det kommer innehålla relevant information, lämpliga funktioner och vara organiserad på ett lämpligt 

sätt. Benyon (2014:172) påstår att ”navigering är viktig i alla former av applikationer och produkter, 

inte bara webbplatser”. Navigering handlar om att ta reda på och flytta sig igenom den miljö personen 

befinner sig i (Benyon 2014:563). Navigering påstår Benyon (2014:564) att det handlar även om 
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lokalisering och vad detta betyder för den enskilde individen. Genom en hög användbarhet kommer det 

bli lätt att lära sig och komma ihåg systemet samt att systemet kommer kunna användas i olika samman-

hang (Benyon 2014:81). 

Benyon (2014:86) hävdar att det har utvecklats många principer under åren för en god interaktiv 

systemdesign. Emellertid är nivån av abstraktion ganska inkonsekvent och förvirrande för olika männi-

skor vid olika tidpunkter. Benyon (2014:86) påstår att designprinciper kan vara mycket breda eller mer 

specifika. Enligt Benyon (2014:86) härstammar vissa designprinciper från psykologin. Ett exempel är 

att minimera minnesbelastningen och att designern inte innehar förväntningar att människor inte kom-

mer ihåg. Alla designprinciper samverkar på komplexa sätt, påverkar varandra, ibland strider de mot 

varandra och ibland även förbättrar de varandra (Benyon 2014:86).   Designprinciperna är grupperade i 

tre huvudkategorier, lärbarhet, effektivitet och tillmötesgående. Benyon (2014:119) påstår att lärbarhet 

är baserat på människors tidigare erfarenheter och kan därmed kunna gissa sig till vad systemet kommer 

att göra. I huvudkategorin effektivitet innebär det att människor kan rätta eller ändra tidigare beslut och 

slutföra sina önskade uppgifter enkelt, effektivt och säkert.  Den tredje huvudkategorin menar Benyon 

(2014:119) är designprincipen, tillmötesgående och innebär att systemet är utformat till en mångfald för 

att uppnå individers olika mål samt att systemet är trevligt att använda (Benyon 2014:119). 
 

Baserat på de kunskaper och erfarenheter som har framkommit från litteraturstudien har en analysmodell 

designats. De variabler som är betydelsefulla för den beroende variabeln (Brukarnas livkvalitetsföränd-

ring) har inkluderats i analysmodellen (se Figur 1).
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2.8.1 Analysmodellen i sin helhet  
 

Analysmodellen visar aktörerna brukare och planerare i ett relationsperspektiv som påverkar varandra 

vid användning av digitalt verktyg för att generera brukarens livskvalitetsförändringar.  Relationsper-

spektivet visas med en dubbelriktad pil som betyder att brukare och planerare påverkar varandra. Indi-

katorerna för aktören brukare är kommunikation med planerare och digitalt verktyg, överskådlighet och 

social interaktion. Indikatorerna för aktören planerare är kommunikation med brukare och digitalt verk-

tyg samt handledning till brukare för det digitala verktyget. Analysmodellen innehar en mellanliggande 

variabel som är användning av digitalt verktyg. Indikatorerna för den mellanliggande variabeln är an-

vändbarhet och funktionalitet. De två pilarna från aktörerna till den mellanliggande variabeln betyder 

att aktörerna påverkar den mellanliggande variabeln. Den beroende variabeln är brukarens livskvalitet-

förändringar och innehar indikatorerna högre autonomi, underlätta vardagen, ökad trygghet och mins-

kad stigmatisering. Pilen från den mellanliggande variabeln till den beroende variabeln betyder att den 

mellanliggande variabeln påverkar den beroende variabeln. 
 

2.8.2 Brukare 

2.8.2.1 Kommunikation med planerare och digitalt verktyg 

 

Brukare innehar många olika kommunikationssvårigheter enligt Müller et al. (2008). Vilket innebär att 

de kommer ha svårt med förståelse i kommunikation gentemot andra personer och i sig själva med 

kommunikationen med olika system (Borg et al. 2015). Alltför att brukare oftast kan ha svårigheter med 

att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt (LoPresti et al. 2008:29) kan de oftast skapa en felaktig tolkning 

och misstolkar den övergripande meningen av andra personers röst, tonfall (Benssassi et al. (2018) eller 

tal (Wojciechowski & Al-Musawi 2017). Det kan även vara att brukarna har begränsat eller inget tal 

över huvud taget, vilket kan resultera i att de har svårt med att kommunicera med andra personer om 

deras individuella behov (Wojciechowski & Al-Musawi 2017). Enligt De Joode et al. (2012:1260) var 

det brukarens planerare som kom med initiativet till att använda digitalt verktyg och inte från brukaren 

själv. LoPresti et al. (2008:31) påstår att en anledning till att digitalt verktyg inte används effektivt av 

brukare är att brukare får bristfälligt stöd med digitalt verktyg av planerare. 

 

2.8.2.2 Överskådlighet 

 

Brukare har svårigheter med att kunna planera och att organisera sina liv enligt Arvidsson och Jonsson 

(2006:161) och LoPresti et al (2008:29). Vilket leder till att de måste ha stöd från andra personer för att 

kunna få översikt över deras vardag. För brukarna är det viktigt med struktur och tydlighet för att per-

sonerna ska veta vilka uppgifter som ska prioriteras och utföras först (Müller et al. 2008) eftersom per-

sonerna har svårigheter med sekvensering av tankar och handlingar (LoPresti et al. 2008:29). Enligt 

LoPresti et al. (2008:29) har brukare en begränsad föreställningsförmåga eftersom de oftast har svårig-

heter med att lära sig nya saker och göra generaliseringar för olika situationer.  

 

2.8.2.3 Social interaktion 
 

Enligt Müller et al. (2008) har brukare ofta en enorm ångest och stress när en social interaktion med 

andra personer sker. Müller et al. (2008) menar att den sociala interaktionen är den största utmaningen 

för brukaren. Alltför att minska den sociala stressen menar Müller et al. (2008) är fysiska aktiviteter att 

rekommendera för att öka delaktigheten och ansluta sig socialt. Det är också inte alltför ofta att en bru-

kare drar sig undan sociala situationer med kollegor eller klasskamrater (Müller et al. 2008) vilket i 

slutändan kan resultera i att de hamnar i ett utanförskap. Benssassi et al. (2018) hävdar att brukare har 

typiska beteenden av repetitiva intressen, verbala uttryck eller kroppsrörelser vilket resulterar i en alien-

ation.  
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2.8.3 Planerare 

2.8.3.1 Kommunikation med brukare och digitalt verktyg 
 

Kommunikationen mellan brukare och planerare är betydande att planerare ska kunna stödja och hjälpa 

brukare att använda det digitala verktyget eller att någon annan planerare kan hjälpa till (De Joode et al. 

2012:1262-1263). Planerare motiverar, introducerar och tränar vanligen brukare i att använda det digi-

tala verktyget (De Joode et al. 2012:1260). Planerare har med hjälp av digitala verktyg möjligheter att 

kunna planera för en effektiv vardag. Med grundförutsättningarna att de digitala verktygen har en hög 

kvalitet och säkerhet som underlättar planerarnas vardagliga arbete (Regeringskansliet 2016:11). 

 

2.8.3.2 Handledning till brukare och digitalt verktyg 

 

I handledning med brukare och planerare är det viktigt att planerarna har erfarenhet om brukare och 

digitala verktyg. Det resulterar i att utveckla planerarens stöd för brukarens användning i det digitala 

verktyget. De Joode et al. (2012:1260) menar att personerna med stor erfarenhet till digitala verktyg är 

mer positiva i förhållande till personerna med liten erfarenhet av digitala verktyg. Personer med stor 

yrkeserfarenhet var mer positiva till att det digitala verktyget skulle förbättra brukarens självständighet 

jämförelsevis mot personerna med liten yrkeserfarenhet. I studien av De Joode et al. (2012:1260) var 

det vanligare att yrkesverksamma med en högre utbildning hade mer erfarenheter med digitala verktyg.  

Enligt Regeringskansliet (2016:11) är grundförutsättning att digitala verktyg ska användas fullt ut och 

att det ska finnas kompetens i alla nivåer inom den verksamhet som arbetar med digitala verktyg. Pla-

nerare upplevde inte att tidsinvesteringen för att kunna utbilda brukare att använda digitala verktyg var 

ett hinder för varken dem själva eller för brukare (De Joode et al. 2012:1262-1263). 
 

2.8.4 Användning av digitala verktyg 

2.8.4.1 Användbarhet 
 

Med en hög användbarhet kommer det enligt Benyon (2014:81) bli enklare att lära sig och komma ihåg 

systemet. Genom användning av ett digitalt verktyg är det viktigt att mobila applikationer ska vara de-

signade efter en ”Universell design” som är till för alla (Benyon 2014:78) således att tekniken har en 

anpassningsbarhet. LoPresti et al. (2008:31), Benyon (2014:77) och Bryen et al. (2007:1) belyser att 

många personer tycker det är dyrt att förvärva ny teknik. Medan LoPresti et al. (2008:31) och Tanis et 

al. (2012:2) menar att brukare inte använder den digitala tekniken effektivt, LoPresti et al. (2008:31) 

och Tanis et al. (2012:2) menar också att de flesta tekniska lösningar som finns tillgänglig inte är av-

sedda för kognitiv funktionsnedsättning. Men att möjligheterna med att använda digital teknik idag är 

enligt O’Brolcháin och Gordijn (2018:5) vanligare och att fler människor använder digitala prylar och 

enheter vilket bidrar till att brukaren inte längre sticker ut lika mycket med att använda digital teknik. 

Det kan förekomma att med användningen av digitalt verktyg uppstår ett hinder genom att tekniken inte 

är tillgänglig och är alldeles för komplex (LoPresti et al. 2008). Att designa efter en människocentrerad 

design resulterar det i att säkerställa en acceptans till det nya systemet (Benyon 2014:20-21).  

 

2.8.4.2 Funktionalitet 

 

För en hög funktionalitet krävs det att brukare innehar en pålitlighet på det digitala verktyget och att 

personerna måste vara i en position att kunna bestämma över sin egen integritet (Benyon 2014:81).  För 

personer med en allvarlig funktionsnedsättning kommer det vara ytterst viktigt att användarna har en 

tillit till funktionerna i det digitala verktyget eftersom det kan handla om en stegvis vägledning med 

handlingar till, exempelvis medicin (LoPresti et al. 2004). Navigering är viktigt i applikationer menar 

Benyon (2014:172) samt att ha en hög funktionalitet på system eller digitala verktyg kommer det bidra 

till effektivare funktioner vilket kommer resultera i att användarna kan göra saker med en enkel an-

strängning (Benyon 2014:81). Genom att ha en interaktionsdesign för det digitala verktyget kommer det 

fokusera på vad användarna vill göra snarare än vad tekniken kan göra, skapa interaktiva upplevelser, 

stödja användarna för trivsel och att involvera användarna i designprocessen (Benyon 2014). Använ-

darna kan uppleva informationen i den digitala tekniken som snedvriden och förvrängd eftersom 
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informationen oftast är förenklad i en hög grad vilket medför att användarna kan utesluta tekniken 

(O’Brolcháin 2018:5).  

 

2.8.5 Brukarens livskvalitetsförändringar 
 

Digitala verktyg är till för att öka, upprätthålla eller förbättra funktionella förmågor för personer med 

funktionsnedsättningar (Enable Ireland, 2016:12). Enligt O’Brolcháin (2018:1) har digitala verktyg en 

stor potential till att förbättra livet för brukare. O’Brolcháin (2018:1) menar att digitala verktyg har 

utvecklats till att uppnå ett mål i att användaren ska få en ökad autonomi.  Ett betydande syfte med 

användning av digitala verktyg är att brukare ska kunna klara sig självständigt i olika situationer i var-

dagen (Arvidsson & Jonsson 2006:161). Digitala verktyg kan hjälpa, träna och stötta brukare för att 

fungera i en enklare vardag (O’Brolcháin 2018:1). 93 procent av deltagarna i studien av MFD (2019b:7) 

uppfattade att digitala verktyg underlättar vardagen. Personer med behov av att använda digitala verk-

tyg som hjälp, exempelvis genom att använda den för intag av medicin hjälper brukare att känna trygghet 

till att veta att de har tagit medicinen rätt (Lopresti et al. 2004). Om en påminnelsefunktion finns i det 

digitala verktyget kan det innebära att brukare känner sig tryggare, exempelvis om brukaren får påmin-

nelse om att ta med nycklar och låsa ytterdörren när de lämnar bostaden (Meiland et al. 2014:5). Enligt 

Meiland et al. (2014:5) kan det också innebära en trygghet om det digitala verktyget innehar en gps-

funktion som kan leda brukare till rätt plats och att även planerare vet var brukaren befinner sig och om 

brukaren skulle behöva hjälp. Benssassi et al. (2018) menar att brukare har typiska beteenden och repe-

titiva intressen vilket är stigmatiserande. Att brukare använder det digitala verktyget kan hjälpa brukare 

till ett stegvist normalare beteende (Lopresti et al. 2004) vilket skulle resultera i minskad stigmatisering. 

O’Brolcháin och Gordijn (2018:5) menar att den tekniska utvecklingen sannolikt kommer göra att de 

stigmatiserande effekterna minskar eftersom det blir vanligare att använda digital teknik, vilket skulle 

medföra att brukare inte längre sticker ut lika mycket i det offentliga rummet.  
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3. Resultat  

3.1 Resultat från personliga intervjuer med planerare 
Tabellerna nedan är resultat från den semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) som skapats från 

analysmodellen. 
 

 

 

 

Tabell 2: Insamlade primära empiriska data från intervjuade planerare 

 

Faktor 

 

Data från Planerare A 

 

Data från Planerare B 

 

Data från Planerare C 

 

Brukare 

Kommunikation 

med planerare 

och digitalt 

verktyg 

• Jag tycker att Wellbee har förändrat 

brukarens kontakt mellan brukaren 

och mig som planerare, jag tycker att 

dom mer sällan ber om hjälp, dom är 

helt enkelt mer självständiga. 

 

• Vi hade en annan app innan som 

var något liknande Wellbee och den 

appen hette DayCape. Några av våra 

brukare använde DayCape sen innan, 

brukarna var ju redan införstådda i 

den appen. Brukarna har förstått att 

det är ett hjälpmedel.  

 

• Fungerar Wellbee som den ska och 

att dagens schema är planerat och lagt 

behöver brukarna inte kontakta mig 

på samma vis längre. Dock var det 

strul idag för en av brukarna, men då 

förmedlade brukaren på direkten att, 

”Hallå, hjälp mig!!!”  

 

• Dels har jag som planerare kunnat 

stöttat med bilder, eftersom vi använ-

der bilder till allting och vi använder 

väldigt, väldigt, lite text eftersom 

många av brukarna inte läser, kanske 

”stötläser” mer enstaka ord eller så, 

sen kan jag även stötta med att sätta 

in en tidslinje, exempelvis när bruka-

ren har en viss arbetsuppgift som ex-

empelvis att brukaren ska hämta 

någonting och behöver en specifik tid 

på arbetsuppgiften och då använder 

man tidslinjen att den kan larma och 

påminna brukaren.  

 

• Om Wellbee inte fungerar som den 

ska, exempelvis om kalendern i ap-

pen är helt tom även fast vi har lagt in 

schemat. En annan sak kan vara att vi 

som planerare och våra brukare har 

olika systemoperatörer som att ena 

• Ja, Wellbee har förändrat brukarens kon-

takt mellan oss planerare. Brukarna blir 

mer självständiga. Brukarna behöver inte 

komma till oss planerare och fråga efter 

varje grej som brukarna ska göra, utan bru-

karna har Wellbee med bilder och sitt indi-

viduella schema tillgängligt hela tiden i te-

lefonen. Vi som planerare gör checklistor 

åt brukarna, nu vet brukarna vad de ska 

göra efter varje moment som har utförts. I 

och med att det är bilder på varje moment i 

checklistorna, blir det extra tydligt.  

 

• Jag tycker att brukarna har förstått syftet 

med Wellbee. Jag tror det beror på att det 

är bilder i Wellbee, för det är verkligen a 

och o för brukarna.  

 

• Nej, jag upplever inte att brukaren kom-

municerar sitt behov och önskemål bättre 

till mig när brukaren använder Wellbee. 

Dit har vi inte kommit ännu eftersom ap-

pen är således ny som den är. Brukarna 

pratar ändå om sina önskemål och om sina 

behov till mig, därför kan jag inte se någon 

större förändring påtagligt med Wellbee.  

 

• Jag tycker att jag kan ge det stöd och den 

hjälp till brukaren eftersom jag och min 

kollega bryter ner arbetsuppgifterna och 

alla moment som ska göras under dagen 

med punkter. Med bilderna som vi tar för 

varje moment blir det väldigt tydligt för 

brukarna. Exempelvis, i detta rum som vi 

sitter i just nu, har vi en lång lista med en 

del punkter på vad brukaren ska göra för 

uppgifter i rummet. Det blir mer tydligt 

med bilder istället för massa text som bru-

karna hade det förut som brukarna ändå 

inte kunde läsa.  

• Lite har Wellbee förändrat kon-

takten mellan brukaren, men det 

finns risker med alla hjälpmedel 

att det blir en vardag av det hela 

och då kan intresset bli förlorat. 

Det kan bero på om brukaren har 

en bra eller sämre dag.  

 

• I stora drag är jag övertygad om 

att brukaren förstår syftet med 

Wellbee. Brukaren säger vanligen 

till om brukaren vill ha det på ett 

annat sätt som används och bruka-

ren talar också oftast om när 

hjälpmedlet fungerat bra. Bruka-

ren visar en positiv attityd till 

Wellbee och kommer med syn-

punkter hur appen ska kunna för-

bättras. 

 

• Till en viss del upplever jag att 

brukaren kommunicerar sitt behov 

och önskemål bättre till mig när 

brukaren använder Wellbee.  Det 

syns i det intresset brukaren visat 

för att använda Wellbee, brukaren 

utvecklas och blir trygg med att 

använda Wellbee istället för att 

dra sig undan och inte använda 

Wellbee. Vi som personal har ett 

behov av att påminna brukaren 

om att hjälpmedlet finns, som en 

start och en rutin på morgonen. 

Exempelvis kan vi som personal 

fråga brukaren ”Känns allt bra 

med dagens planering och med 

det vi har lagt in åt dig, eller är 

det något i appen som har hamnat 

fel?” Det blir ett naturligt sätt för 

båda parter att ha en dialog kring 

appen och hålla användandet av 

appen vid ”liv”.  
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brukaren har Android och den andre 

har Iphone, beroende på om jag som 

planerare är van med att använda 

Iphone i mitt liv blir det svårare för 

mig att kunna hjälpa brukaren som 

har, exempelvis Samsung, jag kan 

inte Samsungs inställningar i telefo-

nen, exempelvis och brukaren kanske 

heller inte kan. Det handlar även om, 

har brukaren slagit av wi-fi på telefo-

nen? Vi har väldigt dåligt wi-fi här i 

huset och det är beroende på var vi 

befinner oss i huset, det kan också 

handla om brukaren har surfat slut på 

sin egen surf i telefonen. Sådana sa-

ker har vi stött på en del.  

• Ja, de gånger jag inte har upp-

levt att jag kan, vet jag ändå att 

jag kan ta hjälp från mina kolle-

gor eller de övriga personer som 

finns inom kommunen och som är 

specialiserade för appen. Men det 

är upp till mig själv, det är mitt 

ansvar att förmedla vidare bruka-

rens önskan eller det brukaren 

nämnt för mig för att Wellbee ska 

fungera.  

 

Överskådlighet • De brukare vi har här använder bara 

Wellbee på dagen, här på daglig 

verksamhet. Brukarna har den inte i 

hemmet. Men om man ser det utifrån 

”här” på plats upplever jag att funkt-

ionerna i Wellbee får brukarens var-

dag mer överskådlig. Brukarna häm-

tar checklistorna i Wellbee, dock an-

vänder vi här på daglig verksamhet 

inte Wellbee som det är tänkt att an-

vända den, utan vi har anpassat den 

till ”vårt” sätt för att det ska fungera 

så bra som möjligt.  

 

• Individuella planeringar fungerar 

jättebra. Vi har ca 150 st olika bilder 

som vi använder till de olika arbets-

uppgifterna som vi alternerar med. Vi 

kan inte förbereda långt innan utan vi 

förbereder på morgnarna. Det är en-

kelt att byta bilder sinsemellan och 

alla brukare har samma bilder inlagda 

eftersom det är inte bara en brukare 

som tillexempel tömmer pet-flaskor.  

 

• Den vardagliga organiseringen fun-

gerar bra, det är vi som planerare som 

gör schemat för brukaren. 

 

• Brukaren bestämmer egentligen 

ingenting om deras planering, utan 

det är vi planerare som gör deras pla-

nering eftersom brukarna har ett han-

dikapp som gör att det är svårt för 

dom att välja vad man ska göra. Sen 

vet oftast vi som planerare att om nå-

gon av brukarna exempelvis hatar el-

ler är rädd för att göra vissa arbets-

uppgifter, sätter vi inte den personen 

på den uppgiften. 

 

• Jag tycker Wellbee har hjälpt bru-

karen till en ökad struktur eftersom vi 

använder checklistor för exempelvis 

• Alla brukare har individuella scheman i 

Wellbee. Det är vi som planerare som 

skapar scheman åt brukarna. Dessa sche-

man tycker jag fungerar bra, schemat är 

väldigt anpassat efter brukarens behov. 

Vissa brukare har många bilder, medan 

andra har mindre bilder i sina scheman.  

 

• I det stora hela fungerar den vardagliga 

organiseringen bra för brukaren. Men för 

mig och min kollega fungerar det mindre 

bra. Min kollega har fått lägga in alla bil-

der, jag kommer tyvärr inte åt dessa bilder 

för att sedan kunna lägga in bilderna i bru-

karens schema, på det sättet min kollega 

gör det på. Vi har tagit kontakt med vår 

huvudplanerare för att få hjälp eftersom 

jag får scrolla med alla bilder varje gång 

och det är mycket tidskrävande. Vi använ-

der Wellbee på ett speciellt sätt tydligen. 

Vi använder den inte som Wellbee hade 

tänkt att den skulle användas. Men det sätt 

som vi använder fungera bra för oss. Men 

det blir komplicerat med SharePoint och 

att man ska kunna lägga in dom på rätt 

ställe i Wellbee. En annan sak är att vi inte 

har det kommunala nätet här där vi befin-

ner oss, vi måste logga in på ett annat nät 

varje gång vi behöver göra något. Det är 

inte bara. Det är en bit som inte fungerar 

bra i Wellbee, speciellt med bilderna, jag 

tycker att alla planerare ska kunna ha möj-

lighet till att lägga in bilder i brukarnas 

schema.   

 

• Brukaren är inte alls med och bestämmer 

sin planering. Det är jag och min kollega 

som bestämmer dagen för brukarna. Vi är 

en företagsgrupp, det kan komma upp ett 

arbete på morgonen och det kan inte bru-

karna vara med och styra över. Utan det är 

jag och min kollega som lägger upp dagen 

för brukarna, det är det som är deras behov 

också eftersom brukarna inte klarar av att 

• Wellbee har till skillnad från fö-

regående hjälpmedel som tidigare 

användes vid denna arbetsplats, 

har Wellbee gjort att överskådlig-

heten för brukaren har blivit 

bättre. Överskådligheten har blivit 

bättre främst för brukaren men 

också för personalen när alla i 

personalen är med från början. 

Det förra hjälpmedlet hade unge-

fär samma princip om att vi skulle 

hjälpa brukaren med att planera 

vardagen men det blev ”inte av 

avsikt” men att en av personalen 

blev mer ”kunnig” eller var mer 

intresserad av hjälpmedlet. Nu be-

stämde vi oss i personalgruppen 

att alla skulle göra sitt bästa för att 

bli rimligt lika bra på att använda 

Wellbee. Det har gjort att känslan 

av osäkerhet minskat då alla i per-

sonalen har ett eget ansvar att fak-

tiskt lära sig använda Wellbee.  

 

• Ett problem med de individuella 

planeringarna är att det är ett på-

minnelseljud som ska komma i 

samband med en händelse som är 

inplanerad i schemat som inte 

kommer. Det är en påminnelse 

men ljudet kommer inte i sam-

band med en händelse som är in-

planerad i schemat för brukaren. I 

och med att vi inte alltid är hos 

brukaren kan inte personalen rik-

tigt sätta finger på vad det är för 

fel. Annars har jag inte upplevt att 

det varit några konstigheter med 

de individuella planeringana.   

 

• Fullt ut för brukarens planering 

försöker vi i personalen på bästa 

sätt att tillgodose den önskan, 

men vi måste hela tiden ta hänsyn 



27 

 

att du ska till ett visst rum och utföra 

någon uppgift i det specifika rummet 

då är checklistorna strukturerade från 

punkt 1 till hur många punkter det är. 

Där första punkt är att tillexempel, ta 

ut stolarna i korridoren, andra punkt 

är att dammsuga golvet etc. Det har 

blivit väldigt tydligt att använda bil-

derna för vår specifika miljö. Ef-

tersom vi inte tar vilken bild som 

helst, utan vi har tagit bild på DEN 

dammsugaren vi har här. Vi har tagit 

alla bilder själva.   

 

• Eftersom brukarna har svårigheter 

med att läsa, säg att dom ska tömma 

eller sortera pet-flaskor, vi har tre 

olika ställen som vi brukar vara på 

och då är det skönt för brukaren att ha 

en bild på vilket ställe brukaren 

skulle till idag, även fast jag som per-

sonal säger verbalt på morgonen att 

du ska vara i rum 3, har brukaren 

glömt det sen.  

 

• Brukarna har kunnat lära sig Well-

bee relativt snabbt, brukarna snappar 

upp hur man använder en app. Men 

sen använder vi inte alla funktionerna 

som finns i Wellbee, som tillexempel 

finns det någon funktion att man kan 

lägga in kontakter, och kontaktlistor 

och det använder vi inte än, utan det 

får bli en sak i taget och nu är det da-

gens planering och checklistor och 

eventuella tidshjälpmedel och färger 

på dagarna som vi använder.  

 

• Wellbee är tydlig sen har brukarna 

varit vana med liknande verktyg 

DayCape, det som skiljer från 

DayCape och Wellbee är att när bru-

karen har gjort en arbetsuppgift i 

checklistorna kan brukaren bocka av 

och se vad som är kvar, nu med Well-

bee syns det tydligt var brukaren ska 

vara och vad brukaren ska göra. För 

med DayCape var det svårt för bruka-

ren att se var dom var, och brukarna 

blev förvirrade.  

planera sin dag på egen hand. Enda som 

brukarna är med oss och är delaktiga med  

är hur vi ska ta bilderna för vissa arbets-

moment som brukarna ska utföra. Det kan 

vara tillexempel som idag när det skulle 

vara ett möte, att vi tillsammans med bru-

karna bollar idéer om hur en mötesbild 

skulle se ut. Eller när vi skulle göra en 

”Hejdå-bild” en bild som vi använder när 

brukarna ska gå hem.  Brukarna kom på att 

bilden kunde vara en hand på ett dörrhand-

tag och öppnar dörren.  

 

• Wellbee har hjälpt brukaren till en ökad 

struktur och tydlighet, absolut. Brukarna är 

mer förberedda än innan. Det var en bru-

kare som kommenterade att det var skönt 

att ha Wellbee. Eftersom brukarna börjar 

kl 9, vet brukaren redan när brukaren går 

hemifrån och ser sitt schema i Wellbee, re-

dan på bussen på vägen hit att brukaren ser 

hur dagens schema ser ut. Brukaren är mer 

förberedd på vad brukaren ska göra under 

dagen. Det är mycket bättre än innan. Bru-

karna är trygga i Wellbee, det är Wellbee 

mycket bra på.  

 

• Stöttar brukaren gör jag mycket. Jag och 

min kollega får stötta brukarna, vi använ-

der inget schema som brukarna inte för-

står. Vi använder bilder som är tydliga, ex-

empelvis att det är vår dammsugare vi tar  

en bild på, vi tar inte en bild på min 

dammsugare hemma. Sen ser brukarna vil-

ket rum brukarna ska till, brukarna ser allt 

i Wellbee för att de har alla bilderna. Sen 

kan det vara att jag som planerare säger åt 

brukaren att gå tillbaka till Wellbee och 

förtydligar för brukaren om de inte förstår, 

eller om brukarna undrar över något. Jag 

gör det enkelt för brukarna för att brukarna 

ska kunna klara sig själva. Jag och min 

kollega är här för brukarna att stötta upp.   

 

• Vi planerare tycker att brukarna har kla-

rat av att lära sig Wellbee bra. Eftersom 

Wellbee är väldigt tydlig. Det är inte 

mycket som brukarna behöver trycka på 

för att komma fram till det brukarna vill åt. 

Brukarna trycker på schemat och då kom-

mer schemat upp direkt, brukarna behöver 

inte ta många steg för att komma fram till 

målet.  

till vår allmänna stora planering 

så att den inte ändras för fort och 

ingående. Men med bästa förmåga 

vill vi forma brukarens liv på 

bästa sätt. 

 

• Jag är inte negativ till Wellbee, 

men jag har inte upplevt någon 

större skillnad på en ökad struktur 

för brukaren. Det jag upplevt är 

att brukaren är mer intresserad av 

Wellbee jämför med det tidigare 

hjälpmedlet vi använde. I och 

med att brukaren är intresserad av 

Wellbee kan man se det som en 

viss förändring.  

 

• Jag upplever att för min egen 

del att brukaren har grundintresset 

av att lära sig teknik mer än vad 

jag har intresse för. Jag kan upp-

leva att brukaren är mer mottaglig 

än vad jag är till teknik. Vi har 

alla olika anlag och intresse till 

teknik. Jag upplever att brukaren 

är väl mottaglig till Wellbee och 

tycker det är roligt att använda 

Wellbee.   

Exempelvis tycker brukaren det är 

roligt efter att brukaren varit på 

ett kognitivt möte och brukaren 

hittat nya bilder, och bilden i sig 

kan skapa motivation till bruka-

ren.  

Social interakt-

ion 

• Ja, jag upplever att brukaren får 

stöd med sitt sociala liv, eftersom 

man är som alla andra, man går runt 

med sin mobil i näven och tittar i 

schemat, samma med tidslinjen som 

finns i Wellbee, brukaren utmärker 

• Nej, jag tycker inte att brukarna har fått 

något stöd med sitt sociala liv med Well-

bee. Brukarna använder Wellbee bara för 

sitt schema. Brukarna går inte runt och 

pratar om appen, och visar varandra vad 

brukarna gör eller inte. Brukarna använder 

Wellbee som ett hjälpmedel för att veta 

• Jag upplever att brukaren har 

fått ett stöd i sitt sociala liv med 

Wellbee. När vi tillsammans pla-

nerar in en aktivitet som vi ska 

göra något tillsammans, skapar 

det en trygghet för brukaren att 

brukaren nu kan se, exempelvis 



28 

 

sig inte speciellt mycket längre utan 

blir mer som alla andra.  

 

• Jag upplever att brukaren får en 

större självständighet, att brukaren 

förlitar sig på att appen fungerar. Nu 

behöver inte brukaren be om hjälp, 

vara i vägen, känslan av att veta vad 

brukaren ska göra, eftersom alla inte 

är jätteduktiga på att fråga om hjälp 

utan brukaren blir oftast ”oj, nej nu 

har jag gjort fel igen”. Brukarna vå-

gar eller vill inte göra fel och då är 

det viktigt och skönt att slippa den 

känslan som kan uppkomma för bru-

karen.  

 

• Ja, brukarna hamnar i färre stres-

sade situationer  eftersom brukarna 

vet vad brukarna ska göra nu och det 

blir ännu tryggare.  

 

• Det har hänt att man sagt till bruka-

ren att de ska gå tillbaka och titta på 

Wellbee igen, och hänvisa brukaren 

till appen och schemat, ”vart var du?” 

 

• Behoven måste vi åtgå från, jag 

som planerare måste känna brukaren 

som jag arbetar med för att jag ska 

tillmötesgå på bästa sätt och utifrån 

deras förmåga.  

 

• Jag upplever att brukaren har känt 

sig mindre utanför efter att ha använt 

Wellbee. Vi har haft en brukare som 

varit en väldig motståndare till hjälp-

medel överlag, och brukaren har ac-

cepterat Wellbee fullt ut, det är en 

person som faktiskt inte vill utmärka 

sig utan vill vara vilken person som 

helst men har haft bekymmer. Vi ser 

att Wellbee faktiskt hjälper till med 

att inte känna sig utanför.  

hur dagen ser ut. Jag tror inte Wellbee har 

en sådan påverkan eftersom brukarna bara 

använder den till dagsplanering.  

 

• Jag upplever att brukarna har hamnat i 

färre ångestrelaterade situationer, ja abso-

lut. Wellbee är väldigt tydlig, i och med att 

vi lägger in tydliga bilder i appen och att 

brukarna kan förstora bilden som ligger i 

appen. Brukarna kan trycka på bilden och 

bilden kommer upp i en större storlek. Allt 

blir tydligare för brukarna. Samma med 

stressade situationer, eftersom brukarna nu 

kan se hur deras dag ser ut och att bilderna 

som är verkliga för brukarna är a och o för 

brukarna. Det är inga låtsas bilder utan bil-

derna som används är riktiga, det är DEN 

hinken som brukaren använder under da-

gen som bilden ska vara på. För att det ska 

vara tydligt! 

 

• Jag tycker att jag kan stötta brukarna när 

brukarna känner sig stressade, men bru-

karna blir inte stressade längre nu när bru-

karna använder Wellbee.  

 

• Eftersom brukarna bara har Wellbee som 

ett schema blir det en trygghet i att veta 

vad brukaren ska göra istället för att gå 

runt med ett skrivet papper, ett förtydli-

gande helt enkelt. Wellbee är ett enkelt 

hjälpmedel för att klara sig så gott som det 

går. Det går tillexempel att lägga in ett 

klockslag och påminnelse för vart bruka-

ren ska gå till vid ett visst ställe, det kom-

mer då en påminnelse kl 10, som larmar att 

brukaren ska gå dit som brukaren hade i 

sitt schema. Brukarna blir mycket mer 

självständigare med Wellbee.  

 

• Brukarna tycker det är väldigt bra med 

Wellbee, eftersom folk har ingen aning om 

att brukaren står och kollar på sitt schema. 

Brukaren kunde lika gärna stå med Fa-

cebook, det är bara positivt.  

på onsdag att vi ska gå på stan 

tillsammans och att det är en per-

sonal som kommer vid en viss tid-

punkt på onsdagen. Brukaren är 

väldigt bra på att ha förberett sig 

inför aktiviteten och är glad och 

förväntansfull. Wellbee är ett fan-

tastiskt verktyg på det sättet ef-

tersom det inte skapar någon oro 

för brukaren i ett sådant samman-

hang, och minskar  undran om 

”vad kommer ske?”.  

 

• Stressade- eller ångestrelaterade 

situationer har inte ökat. Brukaren 

blir lugnare av Wellbee. När 

Wellbee väl fungerar så fungera 

brukarens vardag också bättre och 

då är stressnivån som den bör 

vara. Men trots det, kan det upp-

stå situationer som sker väldigt 

snabbt, men det kan vi i persona-

len aldrig förutse.  

 

• Jag upplever att jag kunnat stöt-

tat brukaren om en svår situation 

skulle uppstå. Jag börjar med att 

berömma brukaren för att bruka-

ren sagt till om problemet. Sen 

kan vi gemensamt gå igenom bru-

karens schema och förklara för 

brukaren om den text jag har skri-

vit i planeringen. Vi skriver inte 

långa meningar i Wellbee för det 

förlorar Wellbee’s budskap.  

 

• Jag har inte upplevt någon skill-

nad med att brukaren deltar mer 

aktivt med sociala aktiviteter. 

Önskan av sociala möten är det 

brukaren vill, förutsatt att vi i per-

sonalen har lagt in det i plane-

ringen i Wellbee.  

 

• Ja, min känsla är att brukaren 

känner sig hörd och inkluderad.  

 

Planerare 

Kommunikation 

med brukare och 

digitalt verktyg 

• I början blev vi som planerare och 

brukarna mer samspelta och försökte 

bolla lita grann och fråga var det nå-

got som inte stämde idag? Var det nå-

got besvär som du mötte på vägen? 

Då kanske vi är mer delaktiga, hade 

brukaren kommit till mig och frågat, 

exempelvis hur många tillbringare 

ska jag ha? Och jag hade slängt ut 

mig det verbalt, och sen har jag släppt 

• Nej, jag tycker inte att kontakten mellan 

mig och brukarna har förändrats. Blir det 

något konstigt som brukarna inte vet, hän-

visar jag bara till vad som är på nästa bild i 

appen. Vi planerare stöttar och förstärker. 

Någon förändring? nej, inte mer än att bru-

karen blivit mer självständiga.  

 

•Brukarna tycker att Wellbee är jättebra, 

det är bara positivt från första början. Det 

• Jag tycker att Wellbee har för-

ändrat kontakten mellan mig och 

brukaren. Med förra hjälpmedlet 

var jag inte alls kunnig jag hade 

svårt att använda det och förstod 

inte alla önskningar brukaren 

hade. Med Wellbee har jag nu lät-

tare att hjälpa brukaren med sina 

frågor. Är jag osäker ligger det i 
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det. Nu blir det en dialog efteråt istäl-

let, att brukaren säger ”visste inte hur 

många tillbringare som skulle fram, 

vore bra om det stod det i Wellbee”. 

Det blir ett samspel till en början, och 

jag tror det är en fördel med att man 

kan ”skylla” på Wellbee, det är inte 

personen som gör fel utan det är 

Wellbee.   

 

• Det är jag som planerare som styr 

Wellbee. Under tiden brukaren an-

vänder Wellbee ska väl förhopp-

ningsvis inte vi vara där och stötta 

speciellt mycket. Men i fredags kom 

det fram att jag hade skickat en 

”hem-bild” det betyder alltid avslutet 

på vår dag, det är en människa som 

går ut genom en dörr och det betyder 

tack för idag, nu går vi hem. Jag hade 

råkat fått till en bild på en syssla efter 

den ”hem-bilden” och då är brukarna 

jättesnabba med att säga ”Hallå, ska 

jag tillbaka till jobbet sen?” Då måste 

jag gå in i Wellbee och radera bilden 

helt enkelt.  

 

• Det har inte varit några bekymmer 

alls med att motivera brukarna till att 

använda Wellbee. De brukarna som 

inte fått Wellbee ännu undrar när det 

är deras tur att få Wellbee. Brukarna 

läser av övriga kamrater att dom 

tycker Wellbee är bra.  

 

• Min arbetsuppgift är egentligen att 

tydliggöra dagen för en annan männi-

ska, till att brukaren vet hur dagen ser 

ut och vad som ska göras under da-

gen. Eftersom att Wellbee är tydlig  

har det även gjort mig som planerare 

tydligare, vilket gör att min arbetsdag 

blir lugnare.  

 

• Arbetsmiljön blir tydligare, inte sär-

skilt många frågor runtom och inte 

lika många funderingar.  

är ingen  brukare som vill ha någon annat. 

Men idag har appen hängt sig. En av våra 

brukare kom inte in i appen. Det finns sa-

ker i Wellbee som inte fungerar och hur vi 

än försökte kom brukaren inte in i appen. 

Vi testade att logga in och logga ut, och ra-

derade appen och installerade appen igen, 

men inget fungerade. Wellbee har ”barn-

sjukdomar” fortfarande. 

 

• För en effektiv vardag, ja, det är min kol-

lega som gjort den större delen i Wellbee, 

exempelvis med att lägga in bilderna i 

Wellbee och i brukarnas scheman. Ef-

tersom jag inte kommer åt dessa. Det gör 

det verkligen att det blir problematiskt, 

tänk om min kollega blir sjukskriven? och 

jag inte alls kommer åt planeringarna. Det 

är inte bra. Det borde finnas ett enklare sätt 

att kunna lösa detta på. Att man kunde ha 

allt gemensamt. Det är en tidskrävande 

process. Vi har bara en liten laptop och det 

gör det tidskrävande att jag får scrolla hela 

tiden, det vore bättre om vi hade en stat-

ionär dator med en större skärm, för det 

skulle verkligen underlätta för oss plane-

rare eftersom det tar tid lång tid med en li-

ten skärm.   

mitt ansvar att reda ut det och föra 

det vidare.   

 

• Att ha förmågan att kunna stötta 

och hjälpa brukaren kan vara om 

brukaren ber om nya bilder att 

lägga in i Wellbee. För det tycker 

jag är svårt, jag behöver mer tid 

att lära mig det. Jag brukar säga 

till brukaren ”det är jättebra, jag 

ska ta med mig det” eftersom det 

kanske är någon i personalgrup-

pen, en kollega som har lät sig 

verktyget lite snabbare och då 

brukar vi hjälpas åt. Det är viktigt 

med kommunikation i alla led, det 

ska inte ligga någon prestige i 

Wellbee. Utan ambitionen ska 

vara att Wellbee fungerar.   

 

• Vissa dagar kanske brukaren har 

en dålig dag och är inte alls mot-

taglig till Wellbee även fast verk-

tygen är så pedagogiskt utformad. 

Bara att vi nämner Wellbee under 

någon aktivitet under dagen eller 

sammanhang, påminner eller pra-

tar om Wellbee för brukaren så 

kan vi i personalen ändå hålla 

Wellbee vid liv. Men överlag 

hamna vi inte i sådana situationer 

så mycket. 

 

• Till viss del skulle jag säga att 

Wellbee påverkat till ett effekti-

vare arbete. Men det är främst för 

brukaren men vi i personalen kän-

ner oss mer delaktiga med den 

tekniska biten eftersom brukaren 

använder Wellbee varje dag och 

det hjälper oss personal att vi kan 

förstå varandra mer genom Well-

bee. Sen hjälper det också per-

sonalgruppen att det inte sägs lika 

ofta ”Det vet jag inte, vi får vänta 

tills personen kommer som vet 

mer om det”. Personalen kan nu 

snabbare försöka lösa problemen 

och behöver inte sitta och vänta in 

någon annan person. Det är bra i 

hela ledet!  

Handledning till 

brukare och  

digitalt verktyg 

 

• Med brukare jag jobbar med nu har 

jag erfarenhet allt ifrån 15 år till nå-

gon jag bara arbetat med i fem måna-

der.  

 

• Vi har haft DayCap sedan innan, 

men det var en app som vände sig 

mer till skolans värld och den funge-

rade också men jag tycker Wellbee är 

• Den erfarenhet jag har med brukarna jag 

arbetar med nu är att jag bara varit här ett 

år.  

 

• Jag har ingen erfarenhet med liknande 

verktyg som Wellbee. Jag vet att brukarna 

använde DayCap innan, men där jag arbe-

tade innan hade brukarna inte ens DayCap 

utan det var skrivet schema som användes 

• Lite över 2 år har jag arbetat 

med de brukare jag arbetar med 

nu.  

 

• Jag har inte så jättemycket erfa-

renhet med liknande verktyg som 

Wellbee. Det är väl mest ”tim-

stockar”, relativt enkla hjälpmedel 

som sätts igång när brukaren äter, 
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ännu enklare och är mer anpassat, det 

märker vi skillnad på. Jag är inte su-

pererfaren gällande kognitionshjälp-

medel i stort, jag har haft någon bru-

kare som även har använt handi, med 

larmtider och text. Sen har vi haft ett 

skrivet dagsschema, även fast bruka-

ren knappt läser. Många av brukaren 

är duktiga eftersom brukarna inte lä-

ser har de lärt sig att ta in information 

per valt sätt, sen kan det bero på om 

brukaren har en bra eller sämre dag 

och då har det blivit arbetsamt för 

både personen i sig och även för mig 

som personal. 

 

• Vi har fått en väldigt kort introdukt-

ion, om den var tillräcklig vet jag 

inte, vet inte om den människan som 

hade introduktionen inte kunde sär-

skilt mycket heller, det var mer som 

en ”blind som ledde en annan blind”. 

Sen är jag inte speciellt teknisk hel-

ler, det låter simpelt men för mig att 

bara ta bilderna och lägga in dom 

från vår telefon till datorn och sen 

från datorn till Wellbee, var ju inte 

gjord på en ”grisblink”. Det är ett be-

kymmer att det ska finnas tid till att 

göra sådana arbeten, för det tar sin 

tid. Vi har många bilder eftersom vi 

har många olika ställen och situat-

ioner där brukaren arbetar och många 

arbetsmoment, det blir många bilder. 

 

• Nej jag tycker inte det tagit för 

mycket tid att utbilda brukaren, det 

som ha tagit tid däremot är att be-

stämma sig för att ta alla bilder, och 

föra in bilderna i Wellbee. Sen har 

det tagit mycket tid eftersom alla bil-

derna ska vara för varje specifik bru-

kare. jag kan inte lägga in alla bilder i 

ett ”kit”. Utan har jag, exempelvis 

fem brukare och 150 bilder, ska varje 

bild laddas upp för varje specifik bru-

kare. Det tar tid! 

 

• Ja det har säkert gjort mig mer posi-

tivt inställd till Wellbee. Ju mindre 

problem vi stöter på desto enklare blir 

det att fortsätta, och eftersom Well-

bee har varit enkelt att lära sig har 

även brukarnas respons också bidra-

git till det positiva. Vi har haft bru-

kare som ringt på bussen på väg hit 

och sagt ”Jag har inte fått mitt Well-

bee-schema idag, var är det?”, dom 

vill använda det. Wellbee är efterfrå-

gad.  

där. I och med att jag inte har haft liknande 

erfarenheter med digitala verktyg har det 

gett mig en positiv bild på Wellbee. Även 

om Wellbee säkert kommer utvecklas, med 

att brukaren kan få se sin vecka och månad 

för det kan inte brukarna göra i nuläget.  

 

• Det fanns inga datorer när jag gjorde min 

vårdutbildning, digitala verktyg har jag  

fått lära mig efter hand med åren. Vi pla-

nerare har inte fått någon större utbildning 

i Wellbee, utan det var bara en kort intro-

duktion. Sen har jag fått lärt mig allt efter 

hand. Vi har ingen manual eller liknande 

för Wellbee som vi kan använda under ti-

den vi använder appen.  

 

• Nej jag tycker inte det har tagit för 

mycket tid att lära brukarna Wellbee. Det 

har inte varit svårt. Wellbee är verkligen 

enkel i sin utformning. Det enda som tagit 

tid är förarbetet genom att ta alla våra bil-

der, och att bara min kollega kan lägga in 

bilderna i schemat. Jag tycker det har gett 

en positiv bild eftersom vi har ju fått höra 

att Wellbee fungerar bra för Brukarna 

också. I och med att alla sitter med sina te-

lefoner nu för tiden var det inte alls krång-

ligt för brukarna att lära sig Wellbee.  

 

• Nej mer tid behövs inte, ger dom uttryck 

för något behov hjälper jag givetvis till för 

det behov som brukaren ger uttryck för. 

 

 

exempelvis och att hjälpmedlet 

piper när det är dags för brukaren 

att gå vidare med någon annan ak-

tivitet. Sen tidigare har jag inte 

alls arbetat mycket med digitala 

verktyg. Jag blir inte negativ till 

Wellbee men om jag inte är tek-

nisk intresserad så kan tankar 

komma upp ”åh, nu blir det en yt-

terligare förändring” att jag omed-

vetet motarbetar sig själv. Men 

tänker jag istället att jag tar det 

lugnt och tar emot verktyget kom-

mer det på sikt bli lättare för mig. 

I vardagen kommer tekniska 

hjälpmedel att öka, och då är det 

viktigt att jag har ambitionen att 

lära mig tekniska hjälpmedel an-

nars kan det bli svårt att arbeta.  

 

• Jag upplever att jag inte har fått 

jättemycket erfarenhet av digitala 

verktyg på min vårdutbildning. 

Men jag har känt mig under tiden 

jag arbetat att jag känner mig 

tryggare i att använda digitala 

verktyg. Jag upplever också att 

det tar olika tid för människor att 

lära sig använda digitala verktyg.  

Vi har fått Wellbee presenterat för 

oss i personalen av kognitivtea-

met, de har varit väldigt tydliga 

med att vi har möjlighet med att 

få stöd med det vi behöver få 

hjälp med. Jag och en kollega har 

suttit och testat och provat olika 

saker i Wellbee för att lära oss, 

men förutsättningen är att vi ska 

kunna ha en kommunikation med 

kognitivteamet. 

 

• Om jag minns rätt utsågs det 

olika personer på de olika plat-

serna där Wellbee är i bruk att 

vara någon slags ”ambassadör” 

för Wellbee tillsammans med 

kognitivteamet för att kommuni-

cera med de övriga. Jag har inte 

varit med i fasen av att lära ut 

Wellbee till brukaren.  

 

• Finns det ett behov av att finnas 

där fysiskt för brukaren så är det 

prioriterat av personalen att skapa 

den tiden. Behövs det mer perso-

nal så får vi sätta in mer personal.  
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• Mer tid vet jag inte om jag behöver, 

jag tycker det fungerar med den tiden 

och jag tycker jag har utrymme för 

brukaren och till det behov som finns. 

Det är olika från person till person, 

har du en brukare som ber om något 

får jag ju lyssna på brukaren och ta 

tid till det.  

 

Användning av digitala verktyg 

Användbarhet • Wellbee används hela dagarna, från 

det att brukarna kommer hit till det 

att brukarna åker hem. Men dagarna 

ser olika ut, vissa går hem efter lunch 

och någon stannar kvar på eftermid-

dagen.  

 

• När Wellbee är igång är den enkel 

att använda jämfört med andra appar, 

vi har ingen manual för Wellbee.  

 

• Jag har inte mycket erfarenhet, men 

allt som sitter i telefonen är bra för 

brukarna, brukarna tar det till sig. Sen 

går det att diskutera om telefonens 

användande, att i ena stunden ska vi  

inte använda den och surfa mycket på 

telefonen och ha den i fickan för att 

vi inte har rast. I nästa stund ska vi 

bara använda den, vad händer den 

första dagen telefonen går sönder för 

brukaren, att telefonen hamnar i 

skurhinken, vem står för det? Eller att 

surfen är slut? När du inte befinner 

dig inom ett wifi-nät vem betalar sur-

fen? 

 

• Vi använder inte alla funktionerna i 

Wellbee, finns ändå vissa grejer som 

brukarna saknar och det är till exem-

pel, en veckoöversikt från måndag till 

söndag. För att brukarna ska kunna få 

en överblick och se ”vilken dag var 

det jag skulle till tandläkaren egentli-

gen?”. Samma med en månadsöver-

sikt, det går inte att lägga in en tand-

läkartid 24 juni exempelvis. Det 

skulle göra det lättare att hitta när den 

där tandläkartiden är. Sen saknas det 

funktioner för oss som planerare 

också, vore enklare med lite finesser 

som att lägga till bilder på ett smidi-

gare sätt. Vi har en liten laptop och 

det är inte optimalt, vi scrollar ganska 

mycket och det tar väldigt mycket tid. 

Vi har även fått förminska Wellbee i 

procent på skärmen för att vi ska 

kunna ta bort och kasta bort snabbare. 

• Wellbee används dagligen här på daglig 

verksamhet.  

 

• Ja, om jag jämför med andra appar. 

Wellbee är  ett verktyg för dagsschema 

med dagplanering. Wellbee är bra för mål-

gruppen men inget jag skulle använda själv 

eftersom jag inte har det behovet.  

 

• Wellbee är mer tydlig och enkel än andra 

hjälpmedel tycker jag. När man använder 

Wellbee behöver man inte använda många 

knapptryck för att komma dit man vill, 

men vi använder Wellbee bara som en 

dagplanering i nuläget.  

 

• Både brukarna och planerarna har varit 

positiva till användning av Wellbee. Vi vill  

inte ha andra verktyg, exempelvis gamla 

verktyg utan vi vill ha det nya verktyget, 

Wellbee som används nu. Det ska vara en-

kelt för oss.  

 

• Jag tycker absolut att Wellbee är utfor-

mat och designat efter allas förmågor och 

behov. Det här med dagens färg i appen 

tycker jag är jättebra. Det betyder att alla 

dagar har en viss färg. Brukarna lärde sig 

det i skolan för brukarna som har svårt att 

uttrycka sig. Brukarna vet om att Måndag 

är grön, Tisdag är blå, Onsdag är vit, Tors-

dag är brun, Fredag är gul, Lördag rosa 

och Söndag är röd. Det är bra för många av 

brukarna har inte verbalttal, men de vet att 

tittar brukarna på ett schema vet brukarna 

att Måndag är blå. Att den funktionen finns 

i Wellbee är jättebra! 

• Wellbee används under hela da-

garna när brukaren får påminnel-

ser om sina fasta återkommande 

aktiviteter, exempelvis tandborst-

ning, matsituationer eller vecko-

handling.  

 

• I och med att jag inte är en tek-

nisk person upplever jag att Well-

bee överlag är ett enkelt hjälpme-

del som är enkelt att använda. Det 

kan uppstå situationer ibland när 

ordinarie personal ska förmedla 

kunskap om appen till vikarier. 

Det blir att vi inte förväntar oss att 

planeringen inte är gjord på det 

sätt ordinarie personal har rutin 

på.  

 

• Jag tycker om utformningen av 

appen och det är inte mycket an-

nat som stör. Den är utformad för 

brukarens behov och att den är 

lättillgänglig att använda. Jag 

tycker att appen är mycket enkel 

och tydlig vad syftet med appen 

är. 

 

• Överlag tycker jag att brukare 

har varit positiv till användningen 

av Wellbee. Det är väl det med 

påminnelseljudet bara som kom-

mer olämpligt. Jag tror att bruka-

ren är positiv till Wellbee därför 

att det finns ett grundintresse för 

teknik hos brukaren och brukaren 

gillar att testa ny teknik.  

 

• Det finns en stor skillnad från 

det verktyg vi hade innan på 

denna arbetsplats, som jag knappt 

använde själv. Jag upplever att 

ambitionen är större i hela per-

sonalgruppen av att vi ska lära oss 

Wellbee.  

 

• Överlag tycke jag Wellbee fun-

gerar för alla parter. Det handlar 
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Ibland önskar jag att vissa symboler 

satt på lite andra ställen osv.  

mer om sig själv att lära sig appen 

själv men för vissa personer tar 

det länge tid att lära sig appen 

fullt ut och det krävs fler repetit-

ioner.  

 

 

Funktionalitet • Vi drar in checklistorna i dagspla-

neringen, vi har, exempelvis en 

checklista som är dukning för lunch. 

Vi drar in den till kalendern och bru-

karna hämtar checklistan, vi kallar 

den checklistan eftersom den ligger 

där hela tiden. Men det är svårt för på 

första sidan är det ingen bild på 

checklistan och det står inget om den.  

 

• Vi planerare ser inte brukarna jätte-

mycket när de använder Wellbee un-

der dagen, men jag vet att de bockar i 

checklistorna när de gjort klart sin ar-

betsuppgift för att hålla koll på vad 

brukaren ska göra härnäst. Dock har 

vi en brukare som har problem med 

synen och den bocken som finns i 

Wellbee för checklistorna är ganska 

otydlig. Det kanske skulle vara bättre 

med att ha en grön eller en röd punkt 

istället som syns bättre. Bocken som 

finns nu är bara lite suddad det blir 

lite osäkert, den kunde vara tydligare.  

 

• Vissa saker i Wellbee har hoppat 

runt lite grann och försvunnit, eller 

någon bild som har försvunnit men 

det har man accepterat och tänkt att 

det är för att appen är ny. Någon gång 

har det varit något krångel med 

checklistorna antagligen någon bugg. 

För varje gång vi tryckte fick vi bara 

en ny checklista, vi hade typ 42 st  

checklistor på en rad på den lilla lap-

topen vi har. Vi fick ringa huvudpla-

neraren och be om hjälp för att ta bort 

alla checklistorna. Jag skulle vilja 

kunna lita på alltihopa men det mesta 

fungerar, det är tekniska grejer vi pra-

tar om och de lever sitt eget liv 

ibland. 

 

• Brukarna har inte varit med i de-

signprocessen, det skulle vara i såd-

ana fall att brukarna vill ha färg på 

sina dagar det har brukarna varit med 

och valt. För en del av brukarna är 

det ”töntigt” med färgerna och för en 

del gör det ingenting. Jag som plane-

rare har heller inte varit med i design-

processen men det är inget jag har 

• Det är enkelt att hitta i Wellbee. Det är 

en dag i taget. Det som önskas, är att det 

fanns en veckoplanering. Eftersom bruka-

ren kan se sina dagar framåt i tiden vilket 

skulle underlätta för brukarna.  

 

• Jag tycker navigeringen är enkel. Well-

bee är tydlig. Brukarna har också uttryckt 

att navigeringen är hög i Wellbee. Men sen 

använder brukarna bara en funktion i Well-

bee. Brukarna förstår var de ska trycka på 

för att utföra det brukarna vill göra i Well-

bee, det är inga konstigheter.  

 

• Jag litar på Wellbee både och, för idag 

till exempel fungerade inte Wellbee för en 

av våra brukare. Brukaren fick inte alls 

igång appen. Jag hoppas på att appen ska 

fungera varje dag. Vi planerare gör sche-

mat på morgonen eller på eftermiddagen 

och går igenom schemat med brukarna och 

berättar för brukarna vad de ska göra. Då 

märker vi vad viktigt det är att brukarna får 

bilderna, att brukarna inte blir utslängda 

från appen för det kan hända ibland. Well-

bee är inte helt 100 än.  

 

• Varken jag eller min kollega eller bru-

karna har varit med i designprocessen av 

Wellbee, den bara kom till oss. Wellbee är 

bara ”där”. Vi har inte blivit tillfrågade 

men vi önskar att det utvecklas en vecko-

kalender och månadskalender för bru-

karna. För att det ska bli extra bra!  

 

• Kommer det upp några tips eller önske-

mål från brukarna eller om vi planerare 

kommer på något som behöver åtgärdas el-

ler så, kontaktar vi huvudpersonen på kon-

toret. Vi har inget behov av att kunna 

lämna tips inuti appen.  

• Jag har inte hört något från bru-

karen att det skulle ha varit några 

problem med att nå det brukaren 

vill komma åt i appen. Jag som 

planerare tycker appen är tydlig 

och enkel att använda.  

 

• Det har varit vid något tillfälle 

när vi i personalen har lagt in ett 

nytt schema för brukaren att det 

sett ut annorlunda för oss i perso-

nalens inloggning, vissa saker har 

hamnat helt fel och det är något 

tekniskt i appen som vi inte kan 

fixa.  

 

• Det som är extra viktigt att 

kunna lita på är egentligen oss 

själva som personal eftersom bru-

karen har många önskemål med 

bilder som är konstruerade sedan 

innan, med klockslag och bilder. 

Det kan vara situationer att vi i 

personalen måste vara extra nog-

granna med att använda rätt bilder 

med rätt tillhörande text för att det 

ska bli tydligt för brukaren.  

 

• Är osäker om brukaren varit 

med i designprocessen, det jag vet 

är att brukaren fått en inbjudan till 

en pilotgrupp mer än så vet jag 

inte. Jag har heller inte hört något 

om brukaren önskat att få vara 

med i designprocessen. Jag som 

personal har inte varit med i de-

signprocessen och har inte önskat 

om att få vara delaktig. Kommer 

det upp synpunkter från brukaren 

eller annan personal litar jag på 

att kognitivteamet på kontoret be-

handlar de synpunkterna.  
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behov av utan det överlåter jag helst 

till andra personer.  

 

• Vi planerare har bara signalerat till 

kontoret om något problem skulle 

uppstå i appen eller om något önske-

mål har kommit upp. Vi planerare  

tyckte det var krångligt i början när vi 

skulle stänga av tiden i appen, vi har 

kommit på att bocka i att det inte ska 

vara några tider i checklistorna utan 

bara ha tider där vi själva vill ha ti-

der. Men det är också något som 

skulle kunna bli bättre, för som det är 

nu står det i brukarens kalender att 

brukaren börjar kl 9 och att brukaren  

bara arbetar till kl 9.30 fast egentli-

gen ligger hela deras dagsplanering 

där under eftersom vi lagt dagsplane-

ringen som en checklista istället. Har 

vi någon av brukarna som hakar upp 

sig på felet kan det bli jättejobbigt.  

 

Brukarens livskvalitetförändring 

 • Brukarna har blivit mer självstän-

diga och brukarna har även blivit 

tryggare i och med att brukarna vet 

vad brukarna ska göra, och att bru-

karna inte behöver be om hjälp lika 

mycket längre. Vi har tagit många 

bilder, ska man duka vet man exakt 

vad som ska stå på matvagnen, och 

då är det en bild på exakt den mat-

vagnen med alla speciella grejerna 

som ska finnas på matvagnen.  

 

• Vardagen har absolut blivit tydli-

gare med Wellbee, någon av brukarna 

tyckte att det var skönt att kunna se 

vad som kommer hända idag, när 

brukaren var på väg hit på morgonen. 

Vi planerare sitter alltid och går ige-

nom Wellbee varje dag för varje bru-

kare. Vi måste säkerställa att bru-

karna har förstått vad brukarna ska 

göra under dagen, vi dubbelcheckar 

med brukarna att allt stämmer. Alla 

går sedan igenom sin dag, en av bru-

karna tyckte det var skönt att veta re-

dan innan brukaren skulle hit att veta 

vad som skulle göras under dagen. 

Det är egentligen väldigt självklart 

för vi behöver också titta i vår kalen-

der, vad vi ska göra imorgon? vad 

händer under veckan? Här vi befinner 

oss nu är det extra viktigt att veta vad 

som sker under veckorna eftersom 

det kan hända olika aktiviteter och då 

• Jag tycker absolut att Wellbee har gett 

livskvalitetförändringar för brukaren. Bru-

karna ha blivit mer självständiga. Brukarna 

behöver inte gå runt med ett skrivet papper 

i fickan längre, det ha blivit mer av en na-

turlig grej med att brukarna kan använda 

en app nu för att kunna få sin dag mer tyd-

lig. Brukaren kan ta upp sin telefon och 

titta i sin planering och stå med appen och 

bocka av och bocka i när brukaren gjort 

sina uppgifter i checklistorna. 

 

• Wellbee har underlättat dagen för bruka-

ren, absolut. Brukarna använder bilderna, 

det är det som gör att brukarens vardag bli-

vit mer tydlig. Till exempel om en brukare 

ska gå och handla på Pekås, är det en bild 

på skylten för Pekås i appen. Vi åkte till 

Pekås speciellt för att ta bilden på skylten 

för att det skulle underlätta så mycket som 

möjligt för brukaren. Sen att planeringen i 

Wellbee inte har allt för mycket text, vi 

kör bara med stora bokstäver för att det ska 

bli så tydligt som möjligt. Vi har frågat 

brukarna vad de bäst gillar och brukarna är 

överens om att stora bokstäver till bilderna 

är bäst för att det ska bli så tydligt som 

möjligt!  

 

• Jag tycker absolut att brukarna har blivit 

tryggare med Wellbee. Brukarna är trygga 

med det brukarna ser. Sen kan ju vi som 

planerare också gå in och radera och ändra 

om det är någon som inte förstår en bild el-

ler om bilden inte är tydlig nog för den 

• Ja till viss del tycker jag att bru-

karen har fått en högre självstän-

dighet med användning av Well-

bee. Jag upplever att användandet 

flyter på och att det inte är ofta 

som brukaren har synpunkter på 

användandet eller Wellbee. Jag 

upplever brukaren som nöjd. Det 

kan vara av användandet av Well-

bee som kan vara att brukaren 

känner sig på det viset. 

 

• Ja, jag tycker att Wellbee har 

underlättat vardagen för brukaren. 

Brukaren talar inte mycket om 

vad brukaren är missnöjd med 

längre. Personalen har varit nog-

grann med att när vi besöker bru-

karen att vi alltid har en dialog om 

Wellbee, brukaren har alltid till-

fälle att berätta om det är något 

som inte stämmer med appen. Jag 

känner att i stort sett är brukaren 

nöjd med sitt liv med Wellbee. 

 

• En ökad trygghet går in i allt. 

Brukaren känner sig trygg med 

Wellbee. När brukaren ha varit 

med om en svår situation beskri-

ver inte brukaren lika länge om si-

tuationen utan brukaren kan fort 

byta fokus och prata om något an-

nat. Om brukaren är besvärad är 

det svårt för brukaren att släppa 

det och gå vidare.  
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vill vi helst inte få uppslängt i ansik-

tet när man redan är på plats.  

 

• Wellbee har ökat tryggheten för 

brukaren eftersom brukaren vet vad 

som ska göras, det är enkelt att se bil-

derna. Brukarna som varit ”anti” till 

bilder är för att bilderna ser ut som 

pictogram och tecknat och det är för-

legat för brukarna som är yngre, bru-

karna tycker det är töntigt. Verkliga 

bilder är mycket bättre! 

 

• Ja jag tycker att brukarna lättare 

känner att de smälter in bland andra 

människor. Det är inte konstigt att stå 

med mobilen i ena näven och skur-

borsten i andra. 

enskilda brukaren. Brukarna vill ha det 

tryggt och veta vad brukaren ska göra och 

då är verkligen tydlighet a och o.  

 

• Alla människor nu för tiden står med te-

lefoner. Det är helt naturligt även för bru-

karna att använda telefonen nu. Men det är 

även viktigt att det ska vara riktiga bilder, 

inte tecknade bilder i appen. Det vill inte 

brukarna använda.  Om det skulle komma 

upp ett pictogram i telefonen och någon 

annan än brukaren skulle se bilden kanske 

de andra skulle undra varför de har en så-

dan bild.  Det är inget konstigt alls att bru-

karna använder Wellbee, var som helst, i 

affären till exempel, det skulle vara jätte-

bra att kunna använda checklistorna i affä-

ren med inköpslistan.  

 

• Jag upplever att Wellbee gjort 

att brukaren bättre smälter in 

bland andra människor. Nu kan 

brukaren sitta på ett café och gå 

igenom sin kalender och skulle 

någon annan person få syn på 

schemat skulle personen ändå inte 

reagera eftersom det ser ut som ett 

vanligt schema. På det sättet ger 

det brukaren en ökad livskvalitet 

eftersom brukaren känner sig fri-

are och inte har känslan av att 

brukaren är speciell eller sticker 

ut på ett annorlunda sätt. Bru-

karna vill vara delaktig i allt de 

ser i sin omgivning och det är jät-

tebra med Wellbee på det sättet, 

och det är jag övertygad om att 

brukaren också tycker!  
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3.2 Resultat från enkätundersökning besvarad av Wellbee-brukare 
 

Siffrorna i tabellen nedan visar enkätsvaren i en skala (1-5) fån studiens enkät (Se bilaga 3). Fråga 

nummer 10 finns nedanför tabell 3 och visas som ett diagram. 

 
                                                                                                                              

 

 

Det interna bortfallet som framgår av tabell 3 på fråga nummer 5, är därför att tre av sex brukare använder 

Wellbee under daglig verksamhet och därför inte utövar någon fritidsaktivitet när applikationen används.  
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Figur 2: Diagram över fråga 10 vilka sammanhang Wellbee används till enligt de 6 brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Sex av sex brukare använder Wellbee till planering av dagen, tidshjälpmedel och checklistor. 
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4. Analys 
 

I analysen kommer teorin och empirin sammanbindas. Resultaten från empirin är baserat på resultat 

från två tabeller och ett diagram (Se tabell 2, 3 och figur 2). Strukturen i analysen är baserad på analys-

modellens delar. 
 

4.1 Brukare 

4.1.1 Kommunikation med planerare och digitalt verktyg 
 

Planerare A, B och C har samtliga intrycket av att brukarna har förstått syftet med Wellbee och plane-

rarna uppfattar att kontakten med brukarna har förändrats i form av bättre dialog och samspel, samt att 

brukarna är mer självständiga när de använder Wellbee. Enligt Müller et al. (2008) har PmKF svårt med 

kommunikation. Borg et al. (2015) hävdar att PmKF har svårt med förståelse i deras kommunikation 

med andra personer och har svårt med elektronisk kommunikation med olika system som, exempelvis 

mobiltelefoner. Planerarna A, B och Cs uppfattningar om effekterna av brukarnas användning av Well-

bee innebär med andra ord förbättringar avseende de svårigheter som Müller et al. (2008) och Borg et 

al. (2015) har identifierat. 

När Wellbee fungerar som förväntat behöver brukaren inte längre kontakta planeraren i samma ut-

sträckning hävdar Planeraren A. Nästan alla (fem av sex) av de brukare som svarade på enkäten tycker 

att det vardagliga stödet från planerarna har förändrats “Ganska mycket” eller “Väldigt mycket” när 

brukarna använder Wellbee. En av de sex brukarna tycker att det vardagliga stödet har förändrats endast 

“Lite grann”. Planerare B förklarar att brukarna inte kommunicerar sina behov och önskemål bättre till 

planeraren bara genom Wellbee utan påpekar att brukarna även kommunicerar sina behov och önskemål 

till planeraren som tidigare, innan Wellbee introducerades. Planerare C uppfattar att Wellbee till viss 

del har förbättrat kommunikationen till planerarna med avseende på brukarens behov och önskemål. 

Den förbättrade kommunikationen mellan brukare och planerare påverkas om brukarens  intresse är högt 

för Wellbee och att brukaren känner sig trygg med att använda applikationen. Enligt Wojciechowski 

och Al-Musawi (2017) har PmKF svårt att kommunicera till andra om deras individuella behov på grund 

av att PmKF har ett begränsat eller inget tal alls samt att de har svårt att förstå andras verbalitet. Inter-

vjuer-data och enkätsvar indikerar med andra ord att brukarnas och planerarnas uppfattningar skiljer sig 

från Wojciechowski och Al-Musawi’s (2017) slutsats. 

Planerare A, B och C bedömer att de stöttar brukare genom att lägga in specifika bilder i Wellbee 

avseende det som brukaren ska göra under dagen. Planerare A uppfattar att det ibland kan vara svårt att 

hjälpa brukaren om denne har ett annat operativsystem i sin mobiltelefon jämfört med det som planera-

ren arbetar med eller använder i sin privata mobiltelefon. Det kan vara svårt att hjälpa brukaren om 

surfmängden i telefonen har tagit slut och ingen tillgänglig WiFi-uppkoppling finns. Vem ska betala 

extra surfmängd till brukaren? undrar Planerare A.  Delvis stämmer intervjuer-data överens med Lo-

Presti et al. (2008:31). En typ av de faktorer som kan bidra till att brukarna inte använder teknik är 

psykosociala faktorer, vilket exempelvis kan vara att brukarna får ett bristfälligt stöd från personalen 

(LoPresti et al. 2008:31). Planerarna A, B och C strävar efter att ha minimalt med text i brukarens Well-

bee, eftersom PmKF har svårigheter att uttrycka sig icke-verbalt (LoPresti et al. 2008:29). 

 

4.1.2 Överskådlighet 
 

Genom att använda Wellbee menar Planerare A och C att överskådligheten i vardagen har blivit bättre 

för brukaren, vilket överensstämmer med LoPresti et al. (2004) som menar att digital teknik kan hjälpa 

till att planera vardagen för PmKF. Planerare A, B och C bedömer att de individuella scheman som av 

planerarna läggs in i Wellbee av planerarna fungerar bra för brukarnas behov.   

Enkätsvaren visar att endast en av de sex brukare som besvarade enkäten får vara med och bestämma 

planeringen av sin vardag “Lite grann”. Tre av brukarna tycker att de får vara med och bestämma pla-

neringen av sin vardag “Varken eller” och två av brukarna tycker att de får vara med och bestämma 

planeringen av sin vardag “Ganska mycket”. Det visar att det är planerarna som gör den huvudsakliga 

planeringen men brukarna medverkar delvis i planeringen av sin vardag som stöds av teori från Arvids-

son och Jonssons (2006:161) och LoPresti et al. (2008:29). Att PmKF vanligtvis har svårigheter med att 
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kunna planera och organisera aktiviteter i sina liv och har begränsningar avseende planeringsförmågan 

och sekvensering av tankar och handlingar.  

Hälften av de sex brukare som svarade på enkäten tycker att Wellbee hjälpt “Väldigt mycket” med 

att få en tydlighet över deras vardag, medan två av dem tycker att Wellbee hjälpt “Ganska mycket” och 

en av dem tycker att Wellbee hjälpt “Lite grann” med en ökad tydlighet i dennes vardag. Planerare B 

uppfattar att Wellbee har gett en ökad struktur och tydlighet eftersom brukarna känner sig mer förbe-

redda inför dagen. Brukarna kan se sitt schema redan innan deras dag börjar eftersom schemat redan är 

inlagt av planerarna tidigt på samma morgon menar Planerare B. Planerare A påpekar att checklistorna 

i Wellbee är strukturerade från punkt 1, till punkt 2 och så vidare, för att tydliggöra och prioritera struk-

turen av vardagen. Teori av Müller et al. (2008) stämmer överens med intervjuer-data och enkätdata. 

Det är viktigt att hjälpa PmKF att bryta ned delar av dagen i mindre beståndsdelar och att vara tydlig 

med prioritering av vad PmKF ska göra först för att skapa struktur för dem, menar Müller et al. (2008).  

Samtliga brukare som svarade på enkäten tycker att Wellbee är “Ganska mycket” eller “Väldigt 

mycket” enkel att använda.  Planerare A, B och C tycker att brukarna har kunnat lära sig använda Well-

bee bra eller “relativt snabbt” eftersom Wellbee är en mycket tydlig applikation. Planerare C tycker att 

brukare har ett större intresse för teknik än vad Planerare C själv har. Insamlade enkätdata avviker från 

LoPresti et al. (2008:29) eftersom de menar att PmKF oftast har svårt med att lära sig nya saker. Enligt 

Planerare A, B och C  finns inte någon manual eller instruktion för Wellbee. Planerare C berättar att 

initialt utsågs ambassadörer tillsammans med Kognitivteamet för att lära brukarna Wellbee. I studien av 

De Joode et al.  (2012:1262-1263) ansåg inte vårdgivarna att teknisk kompetens var viktigt eftersom de 

var övertygade om att de flesta patienter hade förmåga att använda digital teknik med tillhörande in-

struktioner. Planerarna A, B och C har en liknande uppfattning och litar på att brukarna med deras po-

sitiva inställning till Wellbee och att ambassadörerna tillsammans med Kognitivteamets stöttning har 

den tekniska kompetens för Wellbee som behövs. 
 

4.1.3 Social integration 
 

Hälften av de sex brukare som svarade på enkäten svarade på frågan om Wellbee stöttat och hjälpt 

brukaren med dennes fritidsaktiviteter. En av brukarna tycker “Inte alls”, en av brukarna tycker att Well-

bee stöttar och hjälper brukaren “Ganska mycket” och en av brukarna tycker “Lite grann”. Planerare C 

har inte upplevt någon skillnad när det gäller att brukaren deltar mer aktivt i sociala aktiviteter efter att 

Wellbee har introducerats. Brukarens sociala möten är upp till brukaren själv, förutsatt att planeraren 

har lagt in det sociala mötet i planeringen för brukaren. Müller et al. (2008) menar att ansluta sig och bli 

delaktig socialt genom fritidsaktiviteter minskar PmKF’s sociala stress och att det är en stor utmaning 

för PmKF att initiera den sociala interaktionen. Empiriska intervjuer-data och enkätdata stämmer i stort 

med Müller et al. (2008). 

Planerare A och B uppfattar att brukarna har hamnat i färre stressade och ångestrelaterade situationer 

efter att brukarna börjat använda Wellbee, eftersom brukarna nu vet vad brukarna ska göra under dagen. 

Det är möjligt att lägga in påminnelser i Wellbee som larmar när en viss aktivitet ska börja för brukaren 

vilket skapar en trygghet för brukaren, menar Planerare B. Planerare C tycker att stressade och ångest-

relaterade situationer inte har ökat efter att brukaren har börjat använda Wellbee. Planerare C uppfattar 

att Wellbee skapar en trygghet för brukaren eftersom denne nu kan förbereda sig inför kommande akti-

viteter. Brukaren blir lugnare av Wellbee, menar Planerare C. Genom att brukarna har börjat använda 

Wellbee har det minskat eller åtminstone inte ökat ångest och stress för brukarna. Detta stödjer det  

Brereton et al. (2015:19) bedömer, att om vi designar den digitala tekniken för PmKF kommer vi inklu-

dera alla användare som någon gång varit med om stress och ångest och kan utnyttja tekniken på ett 

effektivt sätt.  

Planerare A upplever att brukarna känner sig mindre utanför efter att brukarna börjat använda Well-

bee. Enligt O’Brolcháin och Gordij (2018:5-6) kan PmKF bli associerade av omgivningen när de an-

vänder en viss typ av tekniska verktyg och kan leda till att PmKF får en känsla av utanförskap och en 

motvilja att använda dessa tekniska verktyg. Empiriska intervjuer-data skiljer sig från teori som 

O’Brolcháin och Gordij (2018:5-6) har. Planerare A berättar att en brukare som varit motståndare till 

tidigare hjälpmedel, har nu accepterat det nya verktyget, Wellbee och har intrycket av att brukaren inte 

alls vill utmärka sig som udda utan vill vara vilken person som helst. Wellbee hjälper brukaren att inte 

känna sig utanför. Även Planerare B tycker att Wellbee är mycket bra eftersom andra människor inte 
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ser eller vet om att brukaren står med sin telefon i handen och sitt digitala schema i Wellbee på skärmen. 

Brukaren kunde lika gärna använda Facebook, menar Planerare B. Planerare Cs känsla är att brukaren 

känner sig hörd och inkluderad. Enkäten visar om hur brukarna tycker att Wellbee fungerar bland andra 

människor. Tre av brukarna svarade “Väldigt mycket”, “Ganska mycket” tycker två av dem och en av 

brukarna tycker att Wellbee “Inte alls” fungerar att använda bland andra människor. 

 

4.2 Planerare 

4.2.1 Kommunikation med brukare och digitalt verktyg 
 

Planerare C menar att om inte planeraren kan ge eller har förmåga att ge brukaren det adekvata stödet i 

Wellbee, kan planeraren själv ta hjälp från kollegor eller kontakta Kognitivteamet på kontoret för att 

avhjälpa problemet. Detta överensstämmer med en studie av De Joode et al. (2012:1262-1263) att vård-

givarna själva eller att någon annan patient eller vårdgivare kunde hjälpa till med den digitala tekniken. 

Planerare C menar att personalen har en rutin att alltid fråga brukaren om planeringen i Wellbee känns 

bra och att ha en naturlig dialog med brukaren beträffande Wellbee.   

 Planerare C påstår att personalen har en rutin att påminna brukaren om Wellbee, eftersom de har en 

dialog tillsammans om applikationen varje morgon. Det är med avsikt att bevara brukarens frekventa 

användning av Wellbee vid liv. Empiriska intervjudata överensstämmer med De Joode et al. 

(2012:1260) som menar att det vanligtvis var personalen som initierade användningen av det digitala 

verktyget till brukarna. Planerare A tycker inte att det har varit några problem med att motivera brukarna 

att använda Wellbee. Enkätsvaren visar om brukarna tycker att personalen har motiverat och peppat dem 

att använda Wellbee. En av sex tycker ”Väldigt mycket”, fyra av sex tycker ”Ganska mycket” och en 

av sex tycker att planerarna ”Varken eller” har motiverat och peppat dem. 

Planerare C tycker att personalen blir mer tekniskt delaktig i brukarens vardag vilket hjälper perso-

nalen att förstå varandra genom Wellbee. Det leder till att personalgruppen kan lösa problem mer effek-

tivt genom att använda Wellbee, “Det är bra i hela ledet” menar Planerare C. Planerare A tycker att 

Wellbee är en mycket tydlig applikation, vilket har bidragit till att arbetsuppgifterna blivit mer tydliga. 

Wellbee gör att planerarens vardag blir lugnare och det blir inte lika många funderingar om hur arbetet 

ska utföras. Regeringskansliet (2016:11) påstår att grundförutsättningar för digitala verktyg är att de ska 

underlätta arbetet för personal och att stödja medarbetarnas arbetsprocesser. Regeringskansliets 

(2016:11) teori överensstämmer delvis med planerarnas uppfattning om det digitala verktygets funktion, 

emellertid tycker Planerare A och B att Wellbee visserligen har skapat en effektiv vardag men att ar-

betsprocessen i Wellbee är mycket tidskrävande, exempelvis att lägga in bilder i Wellbee. 
 

4.2.2 Handledning till brukare för det digitala verktyget 
 

Planerare  B och C tycker inte att de är erfarna med att arbeta med digitala verktyg. Planerare A har 

arbetat tidigare med liknande verktyg för brukare som Wellbee men planeraren har ingen stor erfarenhet 

av kognitiva hjälpmedel i stort. Planerarna A, B och C förklarar att de har en positiv inställning till 

Wellbee trots att planerarna inte har haft stora erfarenheter från digitala verktyg tidigare. Empiriska 

intervjuer-data stämmer överens med studien av Joode et al. (2012:1260) att alla respondenter var posi-

tiva till att digitala verktyg skulle bli en standard, eftersom digitala verktyg är en del av det moderna 

livet. Planerare C tycker att ytterligare förändringar känns problematiska men menar att det är viktigt att 

ambitionen finns kvar för att lära sig använda det digitala verktyget Wellbee, eftersom den digitala tek-

niken ökar och legitimerats allt mer i dagens samhälle. 

Planerare A påstår att endast en liten introduktion om Wellbee har givits men att instruktören inte 

hade speciellt mycket kunskap själv. Även Planerare B påstår också att endast en liten introduktion om 

Wellbee har givits men att planeraren har lärt sig under tiden att använda Wellbee. Planerare C har 

erhållit en presentation av Wellbee från Kognitivteamet. Planeraren har tillsammans med kollegor testat 

sig fram för att lära mer om Wellbee. Planerare C anser att Kognitivteamet har varit mycket tydliga med 

att personalen har möjligheter att få stöd av dem med Wellbee. En grundförutsättning för den digitali-

serade arbetsprocessen är att digitala verktyg ska kunna användas fullt ut och att det ska finnas kompe-

tens i alla nivåer inom verksamheten (Regeringskansliet 2016:11). Empiriska intervju- och enkätdata 

skiljer sig delvis från Regeringskansliets (2016:11) teori eftersom Planerare A hävdar att introduktionen 
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av Wellbee har varit kortvarig och begränsad. Enkätsvar visar om brukarna tycker att planerarna är 

kompetenta att använda Wellbee. Tre av sex brukare svarade “Ganska mycket”, två av sex tycker “Väl-

digt mycket” och en av sex brukare tycker “Lite grann”. 

Planerare A och B tycker att Wellbee är en applikation som är enkel att utbilda brukarna i. Planerare 

A och Bs uppfattning överensstämmer med De Joode et al. (2012:1262-1263) som menar att varken 

patienterna eller vårdgivarna upplevde att tidsinvesteringen varit ett hinder för att patienterna ska lära 

sig digitala verktyg. Planerare C berättar att det initialt utsågs ambassadörer tillsammans med Kognitiv-

teamet för att utbilda brukarna i Wellbee. Planerare C har inte varit med i inledningsfasen av utbild-

ningen till brukarna.  Enkätsvaren visar om brukarna har fått den utbildning och träning från planerarna 

som de behöver för att använda Wellbee. Fyra av sex brukare svarade “Varken eller”, en av sex svarade 

“Lite grann” och en av sex brukare svarade “Ganska mycket”. 
 

4.3 Användning av digitala verktyg 

4.3.1 Användbarhet 
 

Enkätsvaren visar om brukarna tycker det är enkelt att använda Wellbee. Fyra av sex brukare tycker 

“Ganska mycket” och två av sex tycker “Väldigt mycket”. Planerare A, B och C menar att Wellbee 

används hela dagarna. Planerare A hävdar att Wellbee används från det att brukaren kommer till daglig 

verksamhet till att brukaren går hem för dagen. Planerare C menar att Wellbee används för brukarens 

fasta och återkommande aktiviteter, exempelvis tandborstning, matsituationer eller veckohandling. Sva-

ren i enkäten visar att samtliga brukare har använt Wellbee “Ganska mycket” eller “Väldigt mycket”  

när brukarna har behövt stöd och hjälp. Planerarna A, B och C tycker att Wellbee är en enkel och tydlig 

applikation att använda. Empiriska intervju- och enkätdata stödjer teori som Benyon (2014:81) har om 

att systemen som har en hög användbarhet kommer bidra till att människor enklare kan lära sig och 

komma ihåg systemet samt att systemet kan användas i olika sammanhang. 

Planerare A har intrycket av att mobiltelefonen är bra för brukarna och att de har mottagit använd-

ningen av mobiltelefonen mycket bra men menar att det kan diskuteras hur de använder mobiltelefonen. 

Vad händer när en brukare tappar mobiltelefonen i “skurhinken” eller om brukare befinner sig utanför 

en tillgänglig WiFi-uppkoppling, vem tar ansvaret att betala mer surfmängd eller en ny mobiltelefon 

som blivit förstörd? Planerare C menar att ibland när ordinarie personal lär vikarier om Wellbee, kan 

planeringen bli annorlunda. Personalen förväntar sig inte att planeringen ska vara gjord på exakt samma 

sätt när en vikarie gör planeringen som när ordinarie personal gjort den. Empiriska intervju- och enkät-

data stödjer delvis den teori som Benyon (2014:77) har om att sociala antaganden kan göra att människor 

utesluter digital teknik. Det betyder att människor utesluter tekniken därför att den inte är tillgänglig vid 

behov eller vid en viss tidpunkt och plats. Människor kan också tycka att tekniken är alltför dyr att 

införskaffa, hävdar LoPresti et al. (2008:31), Benyon (2014:77) och Bryen et al. (2007:1). 

Planerare A menar att Wellbee är en efterfrågad applikation hos brukarna. Det är många brukare som 

ännu inte har Wellbee som efterfrågar applikationen. Planerare A påstår att brukare som tidigare har 

haft problem med att acceptera liknande verktyg som Wellbee, har accepterat Wellbee fullständigt. Pla-

nerare B menar att både brukare och planerare är positiva i att använda Wellbee. Planerare C menar att 

brukare har en positiv inställning till Wellbee förutom att det finns ett påminnelseljud som inte riktigt 

stämmer överens med sammanhangen som ljudet ska koppla till, men menar att det är en stor skillnad 

att använda Wellbee från det verktyg verksamheten hade tidigare. Planerare C upplever att ambitionen 

är större i hela personalgruppen för att lära sig Wellbee. Empiriska intervjudata stödjer teori där Benyon 

(2014:20-21) menar att genom att uppmärksamma människors behov och systemets användbarhet kom-

mer det skapa fördelar genom att det blir mindre supportsamtal och mindre utbildningsmaterial. Genom 

att ha människan i centrum i utvecklingsfasen av ett nytt system kommer det bidra till att säkra en ac-

ceptans för det nya systemet (Benyon 2015:20-21). 

Enkätsvaren visar om brukarna tycker att bilder och text för checklistorna i Wellbee är förståeliga. 

Tre av sex brukare tycker “Väldigt mycket”, en av sex tycker “Ganska mycket”, en av sex tycker “Var-

ken eller” och en av sex brukare tycker “Inte alls”. Planerare A och B menar att det finns vissa funktioner 

som saknas som, exempelvis en veckoöversikt och en månadsöversikt för brukarna. Det skulle vara bra 

för brukarna därför att dem ska kunna se vad som händer längre fram i veckan, om de, exempelvis ska 

till tandläkaren. Planerare A och B hävdar att det borde finnas enklare sätt och bättre funktioner för att 

lägga in bilder i Wellbee. Detta skulle göra att planerarna kan spara tid. En annan aspekt som borde tas 
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mer hänsyn till är personer med synnedsättning. En brukare har problem med synen påpekar Planerare 

A och det kan ibland vara svårt för den brukaren att se bocken i checklistan i Wellbee. Planerare A 

bedömer att det vore bättre om bockarna i checklistan ersätts till en röd eller grön punkt istället, för att 

göra det tydligare för den synskadade. Empiriska intervju- och enkätdata skiljer sig delvis från Rege-

ringskansliet (2016:11) som menar att en grundförutsättning för digitala verktyg är att det ska kunna 

användas fullt ut.  Planerare B och C tycker att Wellbee är utformad och designat efter allas förmågor 

och behov. Planerare B tycker även att “dagens färg” i Wellbee är en bra funktion eftersom vissa brukare 

inte är verbala. Empiriska intervjuer-data stödjer det som Benyon (2014:78) menar, om att det är viktigt 

att designa produkter och system efter en universell design för att de ska passa och fungera bättre för 

alla människor. 
 

4.3.2 Funktionalitet 
 

Brukarna får frågan i enkäten om hur brukarna tycker att Wellbee har fungerat. Fyra av sex brukare 

tycker “Ganska mycket”, en av sex tycker “Väldigt mycket” och en av sex brukare tycker att Wellbee 

fungerat “Lite grann”. Planerare A  påpekar att trots att personalen inte hela tiden ser hur brukarna 

använder Wellbee, vet personalen om när brukarna ”bockar” i sina checklistor. Planerare B och C tycker 

att det är enkelt att hitta i Wellbee, det behövs inte många knapptryck för att navigera sig dit användaren 

vill komma. Detta stöds av Benyon (2014:81) som hävdar att ett system ska ha en hög funktionalitet 

som gör det effektivt och som gör att användarna enkelt kan navigera utan ansträngning. Planerare B 

har intrycket av att brukaren också tycker det är enkelt att navigering i Wellbee även om i nuläget bru-

karna bara använder få funktioner i Wellbee. Benyon (2014:172) menar att navigering är en viktig del i 

applikationer och produkter och inte bara på webbplatser.  

Planerare C tycker att det enda som varit ett problem är att ibland när schemat lagts in i Wellbee har 

det hamnat på fel ställe. Planerare A tycker att en del saker i Wellbee har hoppat runt, ibland har bilder 

försvunnit och det har även varit någon “bugg” med checklistan. När planeraren tryckte för att göra en 

ny blev det flera checklistor och till slut hade det blivit 42 checklistor på en rad i Wellbee. Planerare A 

berättar att personalen fick ringa huvudplaneraren på kontoret för att få hjälp men menar att i det stora 

hela finns en vilja att lita fullständigt på Wellbee när det mesta fungerar men fått acceptera att småfel 

förekommer eftersom applikationen är ny. Planerare B litar på att Wellbee fungerar men ibland fungerar 

inte applikationen som förväntat, som när Wellbee inte fungerade för en brukare, gick det inte att få 

igång Wellbee. Planeraren B vill att Wellbee ska fungera varje dag. Det är viktigt eftersom det görs 

checklistor åt brukarna varje morgon som planerarna går igenom tillsammans med brukarna och förkla-

rar och berättar vad de ska göra under dagen. Planeraren märker vad viktigt det är att brukarna får till-

gång till bilderna i Wellbee och att brukarna inte blir utslängda från appen, för det kan hända ibland, 

menar planeraren B. Planerare C anser det är viktigt att lita på att personalen lägger upp rätt bild med 

rätt tillhörande text i checklistan för att det ska bli tydligt för brukaren. Empiriska intervjudata överens-

stämmer delvis med Lopresti et al. (2004) som menar att det digitala verktyget behöver ta ett stort ansvar 

för att människor med en allvarlig funktionsnedsättning ska kunna lita på det digitala verktyget. Det kan 

vara att människorna behöver kunna lita på att det digitala verktyget ger dem vägledning som, till ex-

empelvis intag av medicin (Lopresti et al. 2004).   

Planerare A berättar att det enda brukarna fått medverka och påverkat i designprocessen av Wellbee 

är “dagens färg”. En del av brukarna tycker det är “töntigt med dagens färg” men för vissa är det bra 

med att dagens färg finns i Wellbee. Planerare A har inte varit med i designprocessen av Wellbee och 

det är inget planeraren har känt ett behov av. Planerare A önskar ibland att vissa symboler i planerarens 

Wellbee satt på andra ställen för att göra arbetet med att lägga in bilderna i Wellbee enklare och effek-

tivare. Planerare B berättar att varken planeraren själv, brukarna eller kollegorna har varit med i design-

processen av Wellbee. Samtliga planerare menar att om det kommer fram tips eller önskemål från bru-

karna om förbättringar i Wellbee, framförs det vidare till kontoret. Frågan i enkäten om hur brukarna 

tycker de har fått hjälp av personalen för att påverka utformningen av Wellbee med tips för att appen 

ska bli bättre, svarade tre av sex brukare “Inte alls”, två av sex har svarat “Ganska mycket” och en av 

sex brukare har svarat “Varken eller”. Empiriska intervjuer-data och enkätdata stämmer dåligt med teori 

från Benyon (2014) vid införandet av Wellbee, eftersom varken planerarna eller brukarna har liten eller 

ingen delaktighet, medverkan eller påverkan i designprocessen av Wellbee. Människocentrerad design 

handlar enligt Benyon (2014) om att sätta människor i centrum och att tänka på vad människor vill göra 
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snarare än vad tekniken kan göra. Att vara människocentrerad handlar om att designa nya sätt för att 

sättas i förbindelse mellan olika människor, att utforma interaktiva system för att stödja människors 

trivsel, att involvera människor i designprocessen och att utforma för mångfald (Benyon 2014). 
 

 

4.4 Brukarens livskvalitetförändringar 
 

Planerare A och B menar att efter att brukarna har börjat använda Wellbee har de blivit mer självstän-

diga. Planerare A påstår att brukarna inte längre behöver be om hjälp lika mycket. Planerare B berättar 

att brukarna inte längre behöver gå runt med ett skrivet papper utan att brukarna nu istället använder en 

mer “naturlig grej”, en applikation i en mobiltelefon som är smidigare och tydligare. Planerare C tycker 

att brukaren till viss del har fått en ökad självständighet och att brukarens användande av Wellbee fun-

gerar utan svårigheter eftersom det sällan kommer några frågor om Wellbee från brukaren. Planeraren 

C uppfattar att brukare är nöjd med Wellbee och svaren i enkäten visar om brukarnas rutiner har blivit 

förändrade genom att använda Wellbee. En av sex brukare tycker “Väldigt mycket”, tre av sex tycker 

“Ganska mycket”, en av sex tycker “Varken eller” och en av sex brukare tycker “Lite grann”. Enkätsva-

ren visar vilka rutiner som har blivit förändrade när Wellbee började användas. En av brukarna har svarat 

att Wellbee förändrat rutiner som att promenera, tvätta, städa och att handla. En av brukarna har svarat 

“Påminnelser, godmorgon, frukost, lunch och middag”. Tre av sex brukare har svarat att de inte behöver 

be om hjälp från personal lika mycket nu som innan de använde Wellbee. Svaren i enkäten visar också 

i vilka sammanhang Wellbee används och samtliga sex brukare använder Wellbee till planering av da-

gen, tidshjälpmedel och checklistor. Tre av sex använder Wellbee till veckoplanering och i hemmet. Två 

av sex brukare använder Wellbee till hushållssysslor och en av sex använder Wellbee utanför hemmet. 

Svaren som planerarna och brukarna lämnat visar att Wellbee som hjälpteknik stämmer delvis eller 

stämmer med O’Brolcháin (2018:1) och Arvidsson och Jonsson (2006:161). Digitala verktyg har ut-

vecklats för att användarna ska få en ökad autonomi (O’Brolcháin 2018:1). Det är viktigt att tekniken 

ska hjälpa PmKF att kunna klara sig självständigt i olika situationer som kan uppstå i vardagen (Arvids-

son och Jonsson 2006:161).  

Planeraren B påstår att Wellbee har underlättat vardagen för brukaren. Brukarna använder bilder i 

Wellbee för att vardagen ska bli tydligare. Det är speciella bilder som planerarna har skapat speciellt till 

de brukare som planeraren arbetar med och ibland har brukarna varit med och skapat och utformat bil-

derna på det sätt som brukarna vill ha det.  Planeraren C uppfattar att Wellbee har underlättat vardagen 

för brukaren och känner att brukaren i stort sett är nöjd med sitt liv med Wellbee men att personalen är 

noggranna med att alltid ha en dialog om Wellbee för att ge brukarna tillfälle att kunna ge synpunkter 

eller berätta om det är något som inte stämmer med appen. Enkätsvaren visar om brukarna tycker att 

Wellbee har påverkat deras vardag. Tre av sex brukare tycker “Väldigt mycket”, två av sex tycker 

“Ganska mycket” och en av sex brukare tycker “Varken eller”. Enkätsvaren visar på vilka sätt Wellbee 

har påverkat brukarens vardag. En av brukarna har svarat att Wellbee påverkat genom att brukaren “får 

påminnelser och att komma igång med aktivitet” och tre av brukare har svarat att de inte behöver fråga 

personalen lika mycket längre. Planerarna och brukarna svar visar att Wellbee som hjälpteknik stämmer 

med (O’Brolcháin 2018:1)  som menar att digital teknik är utvecklat för att hjälpa och stötta PmKF till 

en enklare vardag.  

Planerare A och B tycker att brukarna har blivit tryggare. Planerare C påstår att en ökad trygghet går 

in i allt och att brukaren känner sig trygg med Wellbee. Planerare A och B menar att eftersom brukarna 

nu vet vad som ska göras under dagen har de också blivit tryggare. Vardagen har blivit tydligare för 

brukarna när de använder Wellbee. Personalen säkerställer varje dag med att brukarna har förstått pla-

neringen för dagen. Planerare A menar att brukarna tycker det är skönt att veta vad som ska göras under 

dagen innan de kommer till verksamhetslokalen. Det är självklart för Planeraren A att också kolla i sin 

kalender för vad som ska göras under dagen eller under veckan för att kunna förbereda brukarna. Pla-

nerare C berättar att om brukaren känner sig besvärad över att ha upplevt en svår situation, kan det vara 

svårt att få brukaren att släppa det och gå vidare. Nu när brukaren använder Wellbee, ger inte brukaren 

uttryck åt situationen på samma sätt längre. Brukaren kan byta fokus snabbare och börja prata om något 

annat istället. Empiriska intervjuer-data och enkätdata visar att teori från Lopresti et al. (2004) och 

Meiland et al. (2014:5) stämmer i huvudsak. Lopresti et al. (2004) och Meiland et al. (2014:5)  menar 

att det ger en trygghet till brukarna eftersom de med hjälp av det digitala verktyget får påminnelser för 
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aktiviteter som ska göras under dagen. Brukarna får en bättre kontroll och slipper missa viktiga aktivi-

teter i sin vardag.  

Planerare A, B och C tycker att brukarna bättre smälter in bland andra människor när de använder 

Wellbee. Planerare A tror inte att omgivningen tycker det är konstigt om brukaren har en mobiltelefon 

i den ena handen och i den andra handen en skurborste. Planerare B menar att alla människor nu för 

tiden står med mobiltelefoner och att det känns naturligt även när brukarna använder mobiltelefonen. 

Det är viktigt att det är riktiga bilder i Wellbee eftersom brukarna inte vill använda tecknade bilder. 

Planerare B menar att om någon annan än brukaren själv skulle se ett pictogram i brukarens telefon 

kanske de skulle undra varför brukaren använder en sådan bild. Det känns inte konstigt alls att brukaren 

använder Wellbee i princip var som helst, menar Planerare B. Planerare C menar att brukaren kan sitta 

på ett café med Wellbee och kolla i sitt schema och skulle någon annan person lägga märke till schemat 

skulle de ändå inte reagera eftersom det ser ut som ett vanligt schema och det ger brukaren en ökad 

livskvalitet eftersom brukaren kan känna sig friare och inte känna sig speciell eller sticka ut på  något 

sätt bland alla andra.  Empiriska intervjuer-data stödjer teori från Benssassi et al. (2018), Lopresti et al. 

(2004) och O’Brolcháin och Gordijn (2018:5). Digitala verktyg blir allt vanligare i offentliga miljöer, 

vilket resulterar i att brukarna inte längre sticker ut bland andra människor (O’Brolcháin och Gordijn 

2018:5). Digitala verktyg hjälper brukare med ett stegvis normalare beteende, de stigmatiserande effek-

terna blir därför mindre för brukarna, menar Benssassi et al. (2018) och Lopresti et al. (2004). 
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5. Slutsatser 
 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara effekter utifrån 

användning av ett digitalt verktyg som är designat för brukare med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Den valda analysenheten för syftet är ett relationsperspektiv, med ett primärt fokus på brukarens livs-

kvalitetseffekter och ett sekundärt fokus på planerarens arbetsprocesseffekter. 

Under den teoretiska litteraturstudien har faktorer som är betydelsefulla för användning av digitala verk-

tyg som är designade för personer med kognitiva funktionsnedsättningar identifierats. Det är viktigt att 

identifiera faktorer som PmKF innehar och varför PmKF behöver ett specifikt verktyg för att stödja 

denna användargrupps förmågor och för att dämpa effekterna av deras funktionsnedsättningar. Det är 

även viktigt att identifiera faktorer avseende det digitala verktyget och vilka effekterna blir när sådana 

digitala verktyg används av brukare och planerare. Primära empiriska data har samlats in genom en 

enkät till brukare och med stöd av semi-strukturerade intervjuguide för personliga intervjuer med pla-

nerare. De semi-strukturerade intervjuguiderna är operationaliseringar av den forskningsartikel-base-

rade analysmodellen. 

Uppsatsstudien avslutas med slutsatser  om uppfattande effekter från brukarnas användning av det digi-

tala verktyget Wellbee och om planerarnas uppfattade effekter från användningen av det digitala verk-

tyget Wellbee.  

 

5.1 Brukarna uppfattar ökad livskvalitet genom användning av Wellbee 
 

Analysen visar att användningen av Wellbee har gett effekter för brukarna i form av en uppfattad ökad 

livskvalitet. Effekterna består av en uppfattad högre autonomi och minskad stigmatisering, samt att var-

dagen underlättas för brukarna med mindre stress och ökad trygghet. Planerarna anser att Wellbee är en 

efterfrågad applikation hos brukarna och det är många brukare som ännu inte har Wellbee som efterfrå-

gar att få börja använda applikationen. Wellbee är en applikation som är utformad och designad efter 

funktionsnedsatta människors förmågor och behov enligt planerare. Brukarna uppfattar att det är enkelt 

för dem att använda, och att navigera i, Wellbee. Brukarnas dagliga kontakt med planerarna har föränd-

rats i form av en bättre dialog och ett bättre samspel. Brukarna har blivit mer självständiga efter att de 

börjat använda Wellbee, eftersom de inte behöver fråga och kontakta planerarna lika mycket som tidi-

gare. Brukarna använder ofta Wellbee när de behöver stöd och hjälp. Planerarna tycker att brukarna 

smälter in mer bland andra människor sedan brukarna började använda Wellbee och användningen ger 

brukaren en ökad livskvalité eftersom de nu kan känna sig friare från samhällets omgivande reaktioner. 

Dessutom uppfattar planerarna att brukarna har hamnat i färre stressade och ångestrelaterade situationer 

efter att brukarna började använda Wellbee. Genom brukarnas användning av Wellbee har de fått en 

tydligare, tryggare och lugnare vardag eftersom de vet vad som ska hända och kan förbereda dagen. 

 

 

5.2 Identifierade svagheter vid användning av Wellbee 
 

Analysen visar att det ibland är svårt att ge stöd till brukaren om planeraren inte har förtrogenhet med 

brukarens operativsystem i mobiltelefonen. Det blir svårt för planeraren om brukarens surfmängd tagit 

slut på telefonen och denne befinner sig utanför en WiFi-uppkoppling. Om surfmängden är slut eller om 

mobiltelefonen blir förstörd av någon anledning: Vem ska ersätta brukarens mobiltelefon om inte bru-

karen själv har pengar på sitt bankkonto? Eftersom Wellbee i nuläget är en betaversion har applikationen 

vissa buggar som kan skapa problem för brukare och planerare. Ibland när vikarier ersätter ordinarie 

planerare kan situationen bli att kommunikationen angående Wellbee brister mellan vikarie och ordina-

rie planerare och därför blir inte planeringen för burkarna utformad på samma sätt som när ordinarie 

planerare gör den. Enligt planerarna finns det brukare med nedsatt syn som har problem med att notera 
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symbolen som används i checklistorna. Enligt både intervjuerna med planerarna och enkätsvar från bru-

karna har brukare och planerare varit med mycket lite i utformningen och designen av Wellbee. 

 

5.3 Planerarnas förändrade arbetsprocess 
 

Planerarna uppfattar att deras arbetsdag har blivit tydligare och lugnare som ett resultat av användningen 

av Wellbee eftersom uppkomna problem nu kan lösas mer effektivt och undringarna om hur arbetet ska 

utföras har blivit färre. Eftersom brukarna har blivit mer självständiga efter att de har börjat använda 

Wellbee har den tid som krävs för att förklara och hjälpa brukarna blivit kortare, vilket har resulterat i 

att planerarna nu kan spendera den tiden på andra arbetsuppgifter. Planerarna anser att vissa arbetsmo-

ment i Wellbee är tidskrävande, exempelvis att lägga in bilder i Wellbee som kräver alldeles för mycket 

tid. Planerarna tycker att symboler i Wellbee är placerade på fel ställen och är svåra att få tillgång till 

när de planerar för brukarna och därför blir det krångligt att lägga in bilderna i Wellbees checklistor för 

brukarna. 

 

5.4 Identifierade förbättringsförslag vid användning av Wellbee 
 

Förbättringsförslag kan ges vid användning av Wellbee enligt intervjuerna med planerarna. Planerarna 

förmedlar brukarnas önskemål om att Wellbee borde ha en funktion för en veckoöversikt och en må-

nadsöversikt, därför att brukarna vill ha en framförhållning och en trygghet att kunna förbereda sig om 

vad som kommer att hända längre fram i tiden. Enligt intervjuerna med planerarna har planerarna upp-

märksammat att de synskadade brukarna önskar att checklistorna har en grön eller röd punkt istället för 

den upplevda otydliga symbol som i nuläget finns i Wellbee.  Planerarna önskar att symbolerna är ut-

placerade på mer lämpliga ställen för att enklare kunna lägga in bilder i Wellbee. Wellbees påminnelse-

ljud borde förbättras och göras mer stabil för att brukarna och planerarna ska kunna lita på att påmin-

nelseljuden kommer i rätt sammanhang. 

 

5.5 Fortsatta studier 
 

En liknande uppföljande studie skulle vara intressant att göra efter att Wellbee används ett år och inte 

längre är en betaversion. Detta för att kunna se ännu tydligare effekter vid användning av applikationen. 

I en sådan uppföljningsstudie skulle det vara bra att ha fler respondenter och även göra observationer på 

brukarnas användning av Wellbee om möjligt. 

 

5.6 Rekommendation  
 

En rekommendation från författaren är att Wellbee-företaget eller Kognitivteamet vid Karlstads kom-

mun utformar en manual till ordinarie och vikarierande planerare med instruktioner om hur de ska arbeta 

i Wellbee, för att funktionerna i Wellbee ska bidra till ett standardiserat arbetssätt som ger arbetet en 

kontinuitet. Det skulle medföra att brukarna får en mer likvärdig planering.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Begreppslista 
 

Brain-Computer-Interface ”Ett samarbete mellan en hjärna och en enhet som gör det möjligt 

för signaler från hjärnan att styra någon extern aktivitet” (TechTar-

get 2011) 

 

Gamifierad ”Datorspel måste utformas för att vara engagerande och många av 

principerna för engagemang kan ses i utformningen av spel. Dessa 

principer tillämpas alltmer på olika interaktiva system. Webbplatser 

måste hålla människors uppmärksamhet och principer om spel 

("gamification") kan användas för att intressera och motivera män-

niskor” (Benyon 2014:97). 

 

Konceptualisering 

 
”Att förstå och klargöra vad något är, hur detta något är beskaffat, 

att begripa så att man "får grepp om det"” (Psykologiguiden 2019)  
 

Välfärdsteknik ”Är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, ak-

tivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller 

löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan 

användas av personen själv, en närstående eller någon annan i per-

sonens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel 

för det dagliga livet eller köpas konsumentmarknaden” (Socialsty-

relsen 2015) 

 

Digitalisering ”Digitalisering handlar om att använda digital teknologi för att 

uppnå verksamhetens eller företagets mål. Det kan vara mål för pro-

duktion, sälj, kommunikation, men också interna personalmål. Det 

kan handla om ökad effektivitet eller bättre, snabbare utveckling av 

verksamheten” (Astrakan 2017) 

Rehabilitering ”Vid rehabilitering skapas förutsättningar för att personer med för-

värvad funktionsnedsättning ska återfå så mycket som möjligt av de 

förmågor de hade före sjukdom eller skada. När en person har be-

hov av rehabilitering har personens liv förändrats. Tillsammans 

med individen skapas förutsättningar för att han eller hon ska klara 

sina vardagliga aktiviteter, utifrån sina förmågor och i relation till 

den omgivande miljön” (Kunskapsguiden 2016) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervju med planerare: 

  

  
Brukare 
Kommunikation med planerare och digitalt verktyg 
1.0 Upplever du att Wellbee har förändrat brukarens kontakt mellan brukaren och dig? 

  
(förståelse) 
1.1 Tycker du att brukaren har förstått syftena med Wellbee? 

1.1.1 Om ja: Hur märker du det? 

1.1.2 Om nej: Vad kan du göra för att brukaren ska förstå, eller uppmärksamma syftena med 

Wellbee? 

  
(individuella behov) 
1.2 Upplever du att brukaren kommunicerar sitt behov och önskemål bättre till dig när brukaren an-

vänder Wellbee? 
1.2.1 Om ja: På vilka sätt? 
1.2.2 Hur använder brukaren Wellbee för att kommunicera? 
1.2.3 Om nej: Vad anser du att det kan bero på? 

  
(stöd med digitalt verktyg) 
1.3 Tycker du att du kunnat ge den hjälp och det stöd till brukaren för sitt behov och önskemål som 

brukaren ger uttryck för när brukaren använder Wellbee? 
1.3.1 Om ja: På vilka sätt har du stöttat? 
1.3.2 Om nej: Vad beror det på att du inte kunnat ge hjälp och stöd till brukaren? 

  
Överskådlighet 
1.4 Upplever du att brukaren kan använda funktionerna i Wellbee för att få sin vardag mer överskådlig? 

1.4.1 På vilka sätt tar det sig uttryck? 

1.4.2 Vad beror det på att Wellbee inte ger brukaren en större överskådlighet över sin vardag? 

  
(Planering & Organisering) 
1.5 Hur tycker du att individuella planeringar fungerar för brukaren i Wellbee? 

1.5.1 På vilket sätt? 
  

1.6 Hur tycker du att den vardagliga organiseringen fungerar för brukaren i Wellbee? 
1.6.1 På vilket sätt? 

 
1.7 I hur stor grad får brukaren vara med dig och bestämma hennes/hans planering? 

1.7.1 På vilka sätt? 

 
(Struktur & tydlighet) 
1.8 Tycker du att Wellbee har hjälpt brukaren till en ökad struktur för vad som ska göras under dagen 

eller vid en viss aktivitet? 
1.8.1 Om ja: Har du några exempel på vilka sätt Wellbee har gett en ökad struktur? 
1.8.2 Om nej: Vad beror det på att Wellbee inte kunnat gett brukaren en ökad struktur? 

 

1.9 I vilken grad upplever du att du kunnat stöttat brukaren till att känna att en bättre tydlighet i varda-

gen? 

 1.9.1 På vilka sätt? 

 
1.10 Tycker du att Wellbee har hjälpt brukaren till en ökad tydlighet för vad som ska göras under da-

gen eller vid en viss aktivitet? 
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1.10.1 Om ja: Har du något exempel eller på vilket sätt har Wellbee gett en ökad tydlighet? 
1.10.2 Om nej: Vad beror det på Wellbee inte kunnat gett brukaren en ökad tydlighet? 

 
(Föreställningsförmåga) 
1.11 I vilken grad upplever du att brukaren har kunnat lära sig Wellbee? 

1.11.1 Om hög grad: Vad är det som fungerat bra i lärprocessen? 
1.11.2 Om låg grad: Vad är det som inte har fungerat i lärprocessen? 

 
Social interaktion 
 1.12 Upplever du att brukaren kan få stöd i sitt sociala liv med Wellbee? 

1.12.1 Om ja: På vilka sätt har Wellbee gett stöd till brukarens sociala liv? 
1.12.2 Om nej: Varför tror du att Wellbee inte har en sådan påverkan? 

 
(ångest och stress) 

1.13 Upplever du att brukaren har hamnat i färre ångestrelaterade situationer när hennes/hans har an-

vänt Wellbee? 
1.13.1 Om ja: I vilka situationer har ångesten minskat? 
1.13.2 Om nej: Varför tror du att Wellbee inte har en sådan påverkan? 

 

1.14 Upplever du att du kunnat stötta brukaren när hennes/hans har ångest? 

 1.14.1 På vilka sätt har du kunnat stötta hennes/hans ångest? 

 
1.15 Upplever du att brukaren har hamnat i färre stressade situationer efter att de har börjat använda 

Wellbee? 
1.15.1 Om ja: Har du några exempel på situationer när Wellbee har gett färre stressade situat-

ioner för brukaren? 
1.15.2 Om nej: Varför tror du att Wellbee inte har haft en påverkan på att minska stressen i 

stressade situationer? 

 

1.16 Upplever du att du kunnat stötta brukaren när hennes/hans känner sig stressad? 

 1.16.1 På vilka sätt har du kunnat stöttat när hon/han känner sig stressad? 

 
(delaktighet) 
1.17 I vilken grad upplever du att Wellbee påverkar brukaren att delta mer aktivt med sociala aktivite-

ter? 
1.17.1 Om hög grad: På vilka sätt?  
1.17.2 Om låg grad: Vad beror det på att Wellbee inte påverkar brukaren att delta mer aktivt 

med sociala aktiviteter? 
1.17.3 Finns det brister, eller saknade funktioner i Wellbee för att brukaren ska kunna bli mer 

aktiv att delta i sociala aktiviteter? 

 

1.18 I vilken grad upplever du att brukaren får vara delaktig i vårdomsorgen om sina behov? 

 1.18.1 På vilka sätt? 

  
(alienation) 
1.19 Upplever du att brukaren i mindre grad har känt sig utanför efter att brukaren har börjat använda 

Wellbee? 
1.19.1 Om ja: I vilka situationer känner sig brukaren i mindre grad utanför efter att hen har 

börjat använda Wellbee? 

1.19.2 Upplever du att du kunnat stötta brukaren om hen känt sig utanför? 
1.19.3 Om nej: Varför tror du att Wellbee inte har en påverkan på att brukaren känner sig 

mindre utanför? 
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Planerare 
Kommunikation med brukare och digitalt verktyg 
  

2.0 Tycker du att Wellbee har förändrat din kontakt mellan dig och brukaren? 

  
(Stödja brukare med digitalt verktyg) 
2.1 I vilken grad anser du dig ha förmågan att kunna stötta och hjälpa till när brukaren använder Well-

bee?  
2.1.1 Om hög grad: Har du några exempel på hur du har stöttat och hjälpt brukaren med Well-

bee? 
2.1.2 Om låg grad: Vad beror det på? 
2.1.3 Tycker du att du har tillräcklig kunskap för att kunna använda allt som finns i Wellbee? 
2.1.4 Tycker du att du har tillräcklig utbildning för att kunna använda allt som finns i Well-

bee? 

  
(motivera brukare) 
2.2 I vilken grad anser du att du kan motivera brukaren till att använda Wellbee? 

2.2.1 Om hög grad: Hur har du gått tillväga för att motivera brukaren? 
2.2.2 Om låg grad: Vad beror det på? 

  
(planering för effektiv vardag) 
2.3 Upplever du att Wellbee påverkat dig till att utföra ett effektivare arbete? 

2.3.1 Om ja: På vilka sätt då? 
2.3.2 Om nej: Vad beror det på att Wellbee inte har påverkat dig till att utföra ett effektivare 

arbete? 

 
Handledning till brukare och det digitala verktyget 
2.4 Hur lång erfarenhet har du med de brukare som du arbetar med nu? 

 
(Erfarenhet) 
2.5  I vilken grad anser du dig ha erfarenheter från liknande digitala verktyg som Wellbee? 

2.5.1 Om hög grad: Var det enklare för dig att ta till dig Wellbee med dina tidigare erfaren-

heter? 
2.5.2 Om låg grad: Gav det dig en positiv eller negativ bild av Wellbee? 

 
(Kompetens) 
2.6 Upplever du dig ha fått erfarenheter från användning av digitala verktyg under din vårdutbildning? 

2.6.1 Har du fått en utbildning i Wellbee? 

2.6.2 Om ja: Tycker du att den har varit tillräcklig? 

2.6.3 Om nej: Varför har du inte fått en utbildning i Wellbee-verktyget? 

  
(Tidsinvestering) 
2.7 Tycker du att det har tagit för mycket tid att utbilda brukaren i Wellbee? 

2.7.1 Om ja: Varför tycker du att det har tagit för mycket tid att utbilda brukaren i Wellbee? 

2.7.2 Om ja: Har det gjort dig mer negativ inställd till Wellbee att du tycker att det har tagit för  

mycket tid att utbilda brukaren i Wellbee? 
2.7.3 Om nej: Varför tycker du inte att det har tagit för mycket tid att utbilda brukaren i  Well-

bee? 
2.7.4 Om nej: Har det gjort dig mer positiv inställd till Wellbee att du tycker att det inte har 

tagit för mycket tid att utbilda brukaren i Wellbee? 

 
2.8 Tycker du att det är viktigt att du får mer tid till att ge omsorg till brukaren? 

 2.8.1 Om ja: Varför? 

 2.8.2 Om nej: Varför inte? 



53 

 

2.8.3 Har Wellbee gjort att du kunnat få mer tid till omsorg om brukaren? 

 2.8.4 Har brukaren kommunicerat att hon/han vill ha mer tid för omsorg från dig? 

  
Användning av digitalt verktyg 
Användbarhet 
3.0 I hur stor omfattning används Wellbee? 

 

3.1 I vilken grad upplever du att Wellbee är enkelt att använda jämfört med andra appar som till exem-

pel Facebook, Mail och Instagram? 

3.1.1 Om hög grad av användbarhet: Vilka andra appar jämför du med? 

3.1.2 Har du fått någon introduktion/utbildning/instruktion för Wellbee? 

3.1.3 Finns det tillgängligt material, exempelvis manual eller instruktioner för att använda 

Wellbee? 

3.1.4 Om låg grad av användbarhet: På vilka sätt har Wellbee lägre användarvänlighet än en 

av de andra appar som du jämför med? 

3.1.5 Vad beror det på att Wellbee är mer besvärligt att använda jämfört med andra appar? 

 
(tillgänglighet) 
3.2 I vilken omfattning tycker du att Wellbee som är utformad för personer med kognitiv funktions-

nedsättning är mer lättillgänglig för brukaren att använda, än andra digitala verktyg? 

 
(acceptans) 
3.3 Tycker du att brukare har varit positiva vid användning av Wellbee? 

3.3.1 Vad beror det på? 

 
3.4 Tycker du att planerare har varit positiva vid användning av Wellbee? 

3.4.1 Vad beror det på? 

 
(anpassningsbarhet) 
3.5 I vilken grad upplever du att Wellbee är utformat/designat efter allas förmågor och behov? 

3.5.1 Om hög grad av anpassningsbarhet hos Wellbee: Vilka individuella anpassningar är det? 
3.5.2 Om låg grad av anpassningsbarhet hos Wellbee: Vad beror det på?  

  
Funktionalitet 
(Navigeringsbarhet) 
3.6 Tycker du att Wellbee har lett till att du och brukaren kan nå exempelvis checklistor eller kalender 

på ett mer effektivt sätt än före Wellbee? 
3.6.1 Om ja: Vad beror det på? 

3.6.2 Om nej: Vad beror det på? 

 
3.7 I vilken grad upplever du att brukaren tycker att navigeringsbarheten i Wellbee är hög? 

3.7.1 Om ja: På vilka sätt upplever du att navigeringsbarheten är hög? 

3.7.2 Om nej: På vilka sätt upplever du att navigeringsbarheten inte är hög? 

 
3.8 I vilken grad upplever du att navigeringsbarheten i Wellbee är hög? 

3.8.1 Om ja: På vilka sätt upplever du att navigeringsbarheten är hög? 

3.8.2 Om nej: På vilka sätt upplever du att navigeringsbarheten inte är hög? 

 
(Pålitlighet) 
3.9 Litar du på funktionerna i Wellbee? 

3.9.1 Om ja: Vilka funktioner i Wellbee är extra viktiga att kunna lita på? 
3.9.2 Om nej: Vad beror det på att du inte litar på funktionerna i Wellbee? 

  
(Interaktionsdesign) 
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3.10 Har brukaren varit med i designprocessen av Wellbee? 

3.10.1 Om ja: På vilka sätt har brukaren varit med i designpro-

cessen av Wellbee? 

3.10.2 Om nej: Är det något brukaren har önskat att inkludera, men som inte har kommit 

med i Wellbee? 

 
3.11 Har du varit med i designprocessen av Wellbee? 

3.11.1 Om ja: På vilka sätt har du varit med i designprocessen av Wellbee? 

3.11.2 Om nej: Är det något du har önskat att inkludera, men som inte har kommit med i 

Wellbee? 

  
3.12 Har du möjlighet till att lämna synpunkter och tips i Wellbee för att kunna förbättra appen? 

3.12.1 Om ja: Hur gör du då? 
3.12.2 Om nej: Önskar du att det skulle finnas en funktion i Wellbee för att kunna lämna tips 

för att förbättra Wellbee? 

  
Brukarens livskvalitetförändringar 

4.0 Tycker du att brukarens användning av Wellbee har gett livskvalitetförändringar för brukaren? 
4.0.1 Om ja: Vilka livskvalitetförändringar är det? 

4.0.2 Om nej: Vilka livskvalitet förändringar skulle vara viktiga? 

4.0.3 Tror du att det kommer mer livskvalitetförändringar med tiden? 

 4.0.4 Om ja: Varför tror du det? 

4.0.5 Om nej: Varför tror du inte det? 

  
(Högre autonomi) 
4.1 Tycker du att brukarens användning av Wellbee har gett en högre grad av självständighet för bru-

karen? 
4.1.1 Har tillgängligheten i Wellbee varit en faktor som bidragit till en högre självständighet? 

4.1.2 Har du observerat att Wellbee har påverkat brukaren positivt när det gäller en högre 

grad av självständighet?  
4.1.3 Har Wellbee’s anpassningsbarhet gjort att brukaren fått en högre självständighet? 

4.1.4 Har navigeringsbarheten i Wellbee gjort att brukaren fått en högre självständighet? 

4.1.5 Har pålitligheten i Wellbee gjort att brukaren fått en högre självständighet? 

4.1.6 Tycker du att interaktionsdesignen i Wellbee gjort att brukaren fått en högre självstän-

dighet? 

4.1.7 Om nej: Vilka tror du orsakerna är att Wellbee inte gett brukaren en högre självständig-

het?   

 
(Underlätta vardagen) 
4.2 Tycker du att brukarens användning av Wellbee har underlättat vardagen för brukaren? 

4.2.1 På vilka sätt har tillgängligheten i Wellbee varit en faktor som underlättat vardagen för 

brukaren? 

4.2.2 På vilka sätt har du observerat om brukarens acceptans för Wellbee har underlättat var-

dagen för brukaren?  
4.2.3 På vilka sätt har Wellbee’s anpassningsbarhet underlättat vardagen för brukaren? 

4.2.4 På vilka sätt har navigeringsbarheten i Wellbee underlättat vardagen för brukaren? 

4.2.5 På vilka sätt har pålitligheten för Wellbee underlättat vardagen för brukaren? 

4.2.6 På vilka sätt tycker du att interaktionsdesignen i Wellbee underlättat vardagen för bru-

karen? 

4.2.7 Om nej: Vilka tror du orsakerna är att Wellbee inte har underlättat vardagen för bruka-

ren?  
  
(Ökad trygghet) 
4.3 Tycker du att brukarens användning av Wellbee har gett en ökad trygghet till brukaren? 
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4.3.1 På vilka sätt har tillgängligheten i Wellbee gett en ökad trygghet för brukaren? 

4.3.2 På vilka sätt har brukarens acceptans till Wellbee gett brukaren en ökad trygghet? 
4.3.3 På vilka sätt har Wellbee’s anpassningsbarhet gett brukaren en ökad trygghet? 

4.3.4 På vilka sätt har navigeringsbarheten i Wellbee gett brukaren en ökad trygghet? 

4.3.5 På vilka sätt har pålitligheten i Wellbee gett brukaren en ökad trygghet? 

4.3.6 På vilka sätt tycker du att interaktionsdesignen i Wellbee gett en ökad trygghet för bru-

karen? 

4.3.7 Om nej: Vilka tror du orsakerna är att Wellbee inte har gett en ökad trygghet?  
 

 
(Minskad stigmatisering) 
4.4 Tycker du att brukarens användning av Wellbee har gjort att brukaren bättre smälter in bland andra 

människor? 
4.4.1 På vilka sätt har tillgängligheten i Wellbee gjort att brukaren bättre smälter in bland 

andra människor? 

4.4.2 På vilka sätt har brukarens acceptans till Wellbee gjort att brukaren bättre smälter in 

bland andra människor? 
4.4.3 På vilka sätt har Wellbee’s anpassningsbarhet gjort att brukaren bättre smälter in bland 

andra människor? 

4.4.4 På vilka sätt har navigeringsbarheten i Wellbee gjort att brukaren bättre smälter in 

bland andra människor? 

4.4.5 På vilka sätt har pålitligheten i Wellbee gjort att brukaren bättre smälter in bland andra 

människor? 

4.4.6 På vilka sätt tycker du att interaktionsdesignen i Wellbee gjort att brukaren bättre smäl-

ter in bland andra människor? 

4.4.7 Om nej: Vad beror det på att brukarens användning av Wellbee inte har gjort att bruka-

ren bättre smälter in bland andra människor? 
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Bilaga 3: Enkät 
 

 

  Enkät för användning av Wellbee  
 

 

Förklaring av sifferskalorna nedan i denna enkät: 

 

Grad 1 = Inte alls 

 

Grad 2 = Lite grann 

 

Grad 3 = Varken eller 

 

Grad 4 = Ganska mycket 

 

Grad 5 = Väldigt mycket 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     1     2     3    4    5                                                                                                                    

Fråga 1: I vilken grad har du blivit motiverad/peppad av personal att                           □  □  □  □  □      

               använda Wellbee?                                                                                                          

Fråga 2: I vilken grad tycker du att personalen är duktiga att använda Wellbee?          □  □  □  □  □      
   

Fråga 3: I vilken grad tycker du att Wellbee hjälpt dig med att få en större                  □  □  □  □  □      

                klarhet i vad du ska göra under dagen?                                                                                      
 

 

 

 

 

Grad: 1 = Inte alls 2 = Lite grann 3 = Varken eller 4 = Ganska mycket 5 = Väldigt mycket  

 

 
                                                                                                                                                                      1     2     3    4    5                                                                                                                    

Fråga 4: I vilken grad tycker du att du får vara med och bestämma planeringen           □  □  □  □  □      

               av  din vardag tillsammans med personalen? 
                                                                                         

Fråga 5: I vilken grad tycker du att Wellbee har hjälpt och stöttat dig                           □  □  □  □  □      

               med dina fritidsaktiviteter?                                                                                             

 

Fråga 6: I vilken grad har du använt Wellbee när du behövt stöd och hjälp?                 □  □  □  □  □      
 

Fråga 7: I vilken grad tycker du att det är enkelt att använda Wellbee?                              □  □  □  □  □      
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Grad: 1 = Inte alls 2 = Lite grann 3 = Varken eller 4 = Ganska mycket 5 = Väldigt mycket  

 
                                                                                                                                            1     2     3    4    5                                                                                                                    

Fråga 8:  I vilken grad tycker du att bilden och texten för checklistorna i                       □  □  □  □  □      

                 Wellbee är förståeliga?                                                                                    
 

Fråga 9:  I vilken grad tycker du att du har fått den utbildning och träning                     □  □  □  □  □      

                från personalen som du behöver för att kunna använda Wellbee?                                                                         
 

 

 

Fråga 10: Kryssa för i vilka sammanhang som du använder Wellbee till?  

Du kan markera med flera kryss: 

□ Ekonomi 

□ Hushållssysslor 

□ Planering av dagen  

□ I hemmet 

□ Tidshjälpmedel 

□ Utanför hemmet 

□ Veckoplanering 

□ Kontakta personal/familj 

□ Checklistor 

□Annat:………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Grad: 1 = Inte alls 2 = Lite grann 3 = Varken eller 4 = Ganska mycket 5 = Väldigt mycket  
 

 

 

                                                                                                                                                                         1     2     3    4    5                                                                                                                                                                                                                                     

Fråga 11: I vilken grad tycker du att Wellbee har fungerat?                                           □  □  □  □  □      
                                                                                 

Fråga 12: I vilken omfattning använder du Wellbee under veckorna?                             □  □  □  □  □      
                                                                                                                                                                                                                   

Fråga 13: I vilken grad tycker du att du fått hjälp av personalen för att påverka             □  □  □  □  □      

                 utformningen  av Wellbee med tips för att appen kan bli bättre?                    
                 
 

 

Grad: 1 = Inte alls 2 = Lite grann 3 = Varken eller 4 = Ganska mycket 5 = Väldigt mycket 
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                                                                                                                                                                      1     2     3    4    5                                                                                                                    

Fråga 14: I vilken grad har ditt vardagliga stöd från personal förändrats när du            □  □  □  □  □      

                 kan använda Wellbee?                                                                                                               

Fråga 15: I vilken grad tycker du att Wellbee fungerar när du använder                       □  □  □  □  □      

                 den bland andra människor?                                                                                                  

 

Fråga 16: I vilken grad har dina rutiner blivit förändrade genom att                              □  □  □  □  □      

                 använda Wellbee?           

                                                                                                                                        

 

Om dina rutiner har blivit förändrade: Vilka rutiner är det? 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Grad: 1 = Inte alls 2 = Lite grann 3 = Varken eller 4 = Ganska mycket 5 = Väldigt mycket 

 

 
 

                                                                                                                                                                    1     2     3    4    5                                                                                                                    

Fråga 17: I vilken grad har Wellbee  påverkat din vardag?                                                   □  □  □  □  □      

 

Om Wellbee har påverkat din vardag: På vilka sätt har Wellbee påverkat dig? 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  

 

……………………………………………………………………………………………………………..    
 

 

 

 

Ett varmt Tack för ditt deltagande! 😊 
 


