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1 Sammanfattning 

Denna rapport är en sammanställning av upparbetad kunskap och resultat från 

studentmedarbetartjänsten ”Studentmedarbetare för ökad Innovationsförmåga inom Social 

sektor” som varit en del av projektet Enkelt och tryggt hemma. Projektet undersöker hur stöd i 

hemmet ska kunna ges på nya sätt för att underlätta för äldre att ha möjlighet att bo kvar i sitt 

eget hem. Denna rapport avser förstudien som undersöker utmaningar och möjligheter i den 

befintliga hemmiljön hos äldre personer som ännu inte har kommunal insats i hemmet. 

Fem fokusgrupper med inslag av medskapande design genomfördes med målgruppen. 

Resultatet av fokusgrupperna presenteras i denna rapport i form av visualiseringar, ämnen 

som diskuterades under fokusgrupperna och beskrivande citat av vad deltagare sagt under 

fokusgrupperna. 17 utmaningar identifierades relaterade till de fyra olika fokusområdena som 

undersökts för att använda i fortsatt arbete i projektet.  
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2 Innovationsförmåga inom Social sektor 

Kommunerna i Sverige står inför att inte klara av sitt uppdrag. För att på riktigt 

kunna möta dessa utmaningar behöver vi hitta nya sätt att lösa saker på, ett sätt 

är att stimulera innovationsförmågan. Chefer och medarbetare utgör tillsammans 

den totala förmågan, att påverka och förändra kulturen i rätt riktning. För att 

åstadkomma en förändring som skapar ett klimat som ger utrymme för kreativitet 

och mod är ledarskap nyckeln till en innovativ organisation. 

Innovation handlar om att komma med nya idéer, utveckla nya tjänster och 

processer samt genomföra nya lösningar för människors sociala och ekonomiska 

situation. Uppdraget tar sikte på precis just det, hur kan Social och 

omsorgsförvaltningen etablera en modell som utgör ett verktyg för innovation 

inom social sektor. Det finns flera faktorer som kan bidra till den målbilden. 

Denna rapport är en sammanställning av upparbetad kunskap och resultat från 

studentmedarbetartjänsten ”Studentmedarbetare för ökad Innovationsförmåga inom Social 

sektor”. Det aktuella uppdraget omfattar bland annat att identifiera och beskriva ett problem 

inom social sektor där en lösning saknas och föreslå en innovationsmodell som kan bidra till 

att lösa problemet (för fullständig uppdragsbeskrivning, se Bilaga A). Valt problem var det 

som avses lösas i projektet Enkelt och tryggt hemma som beskrivs i avsnittet nedan.  

2.1 Enkelt och tryggt hemma 

En utmaning som kommunerna i landet står inför är det ökade behov som förväntas komma 

av den allt större äldre befolkning. Projektet Enkelt och tryggt hemma undersöker hur stöd i 

hemmet ska kunna ges på nya sätt för att underlätta för äldre att ha möjlighet att bo kvar i sitt 

eget hem. Detta till exempel med genom att använda tekniska lösningar i större omfattning 

eller på nya sätt än tidigare. Projektets syfte är att undersöka hur man ska kunna stödja de 

människor som bor kvar hemma tiden innan de får tillgång till ytterligare stödinsatser. 

Projektet är ett samarbete mellan Social och omsorgsförvaltningen, Stångåstaden, RISE och 

Utsikt. I detta projekt har studentmedarbetaren representerat Social och Omsorgsförvaltningen 

och bidragit med bland annat metodkunskap från tjänstedesign. 

2.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att föreslå hur ökad innovationsförmåga inom social sektor ska 

kunna realiseras. Detta genom en fallstudie där tjänstedesignmetoder har applicerats i en 

förstudie till projektet ”Enkelt och tryggt hemma”. Förstudien undersökte följande 

frågeställningar: 

 Vad finns det för värden i hemmiljön för äldre? 

 Vilka utmaningar finns associerade med att bo kvar hemma som äldre? 

 Hur kan värdena stärkas och utmaningarna underlättas för de äldre som bor kvar 

hemma? 

Detta för att projektet sedan ska kunna vidare undersöka hur värdena stärkas kan och 

utmaningarna underlättas för de som bor kvar hemma. 
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2.3 Avgränsningar 

Denna rapport kommer enbart att beskriva resultat och upparbetad kunskap från en del av 

projektet ”Enkelt och tryggt hemma” med fokus på datainsamling och insiktsformulering, 

samt hur det relaterar till en ökad innovationsförmåga inom social sektor. Rapporten kommer 

inte att beskriva allt arbete kopplat till studentmedarbetartjänsten. Några exempel på saker 

som inte kommer att tas med är: skrivande av vinnovaansökan, löpande möten och planering 

av hur projektet kommer att fortlöpa. 
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3 Teori 

I detta avsnitt kommer en teoretisk bakgrund till studien att presenteras, dels 

omvärldsbevakning av digitalisering och målgruppen, följt av metodteori. 

3.1 Digitalisering i offentlig sektor 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ställde sig bakom en gemensam vision 

för e-hälsoarbetet fram till 2025 (Socialdepartementet, 2016, s.3): 

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 välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Socialdepartementet (2016) beskriver i sin vision för e-hälsa att socialtjänst, hälso- och 

sjukvård är välfärdsområden där digitalisering bär med sig stora möjligheter då det är en stor 

del av offentliga utgifter och en sektor som många innevånare har kontakt med. För dessa har 

digitaliseringen nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. De beskriver 

vidare att de allra flesta människor vill vara oberoende och delaktiga samt ha inflytande och 

kontroll över frågor och beslut som rör hälsan och den sociala livssituationen.  

Linköpings kommuns vision är enligt deras e-hälsostrategi att: ”År 2025 ska Linköping vara 

ledande i Sverige på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att 

underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och 

stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” (Linköpings 

Kommun, 2017, s.4). Kommunen menar vidare att e-hälsa har positiv påverkan på flera plan: 

individen, kommunen och verksamheterna.  

Enligt en undersökning utförd av KANTAR SIFO på uppdrag av SKR tycker 1 av 4 att 

kommuner och landsting lever upp till deras förväntningar på digital service och 2 av 3 att det 

är hög tid att kommuner och landsting prioriterar den digitala servicen. 77 % är positiva till att 

kommuner och landsting erbjuder digital service. 6 av 10 är positiva till vård och omsorg i 

hemmet med stöd av digital teknik (SKR, 2019b). 

Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, är bransch- och intresseorganisation för 300 

allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag i Sverige. I en agenda för digitalisering 

beskriver Sveriges allmännyttas digitaliseringsråd (2018) de krav, utmaningar och möjligheter 

som digitaliseringen skapar. Vikten av att aktivt ta till vara på möjligheterna med 

digitalisering istället för att invänta vad andra aktörer gör. Att digitalisering kan bidra till 

positiv förändring så som ett mer inkluderande samhälle, öppna upp för fler att ta del av olika 

tjänster och bo kvar hemma. Framtidens boende påverkas även av annat än digitalisering ex. 

politiskt läge. Omvärldsbevakning, rekryterande av viktig kompetens och sättet upphandling 

sker på nämns som viktiga delar i att ligga i fas med utvecklingen. Ytterligare en förutsättning 

som nämns är att ha uppdaterade interna IT-system. 

3.2 Välfärdsteknik för äldre 

Världens befolkning blir allt äldre och äldre. Enligt World Health Organization (WHO, 2012) 

har antalet personer över 60 fördubblats sedan 1980 och personer som är över 80 förväntas 

fyrdubblas till 2050. Dessa demografiska förändringar kommer med nya utmaningar, så som 

ett ökat behov av långsiktig vård i hemmet eller på institutioner. WHO (2012) beskriver 
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vidare att god hälsa hos äldre kan uppnås genom bland annat skapandet av åldersanpassade 

miljöer och tillgång till olika typer av vård. 

Folkhälsomyndigheten (2018) skriver om hur digital teknik, även kallad välfärdsteknik kan 

användas som ett komplement för att öka äldres välbefinnande genom att öka deras 

självständighet, delaktighet och trygghet. De beskriver välfärdsteknik som ett 

samlingsbegrepp för digital teknik inom vård och omsorg. De beskriver vidare att 

socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som digital teknik som syftar till att bibehålla eller 

öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper 

förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. De exemplifierar välfärdsteknik som allt i från 

mobiltelefon och trygghetslarm till tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser.   

Många ansatser har genomförts för att på olika sätt tillgodose äldres behov med olika tekniska 

lösningar. Till exempel har sociala robotar fått en roll för äldre i hemmiljö för rehabilitering 

och som sociala robotar (Robinson, Macdonald & Broadbent, 2014) och tele-tekonologi för 

motion för äldre med rörelsehinder har använts och utvärderats (Mois, Mackin, Datta, Koon, 

Rogers, Mitzner & Beer, 2019). Äldre är särskilt sårbara för olyckor i hemmet (Wells & 

Evans, 1996). Majoriteten av äldres fall sker inomhus (Duckham, Procter-Gray, Hannan, 

Leveille, Lipsitz, & Li, 2013). Det finns potential i att använda teknologi som insats vid fall, 

till exempel kan man använda en applikation i en smart telefon för att upptäcka fall (Abbate, 

Avvenuti, Bonatesta, Cola, Corsini & Vecchio, 2012). 

Enligt en enkätstudie av Phoniro (u.å.) där 194 pensionärer från PRO i tre städer medverkat 

vad självständighet, delaktighet och trygghet viktigt för respondenterna. 90 % tyckte det var 

mycket viktigt att kunna fortsätta bo kvar hemma, enbart 3 % tyckte det var mindre viktigt. 94 

% tyckte det var mycket viktigt att fortsätta sköta hygienen på egen hand. 87 % var mycket 

positiva och 12 % var positiva inför tekniska hjälpmedel för att fortsätta klara sig själva. 27 % 

kände oro och 58 % kände stor oro för att ålderskrämpor ska hindra dem att göra det de vill 

göra i livet.  

Tsertsidis, Kolkowska och Hedström (2019) beskrev i en litteraturstudie att det finns en 

skillnad mellan acceptans av teknologi hos äldre före och efter implementerande av teknologi 

som ska stödja att bo kvar hemma. Efter implementationen så finns en ökad acceptans och 

förståelse för teknologins fördelar. 

I en rapport från två tidigare studentmedarbetare på Linköpings kommun undersöktes 

huruvida det finns ett digitalt utanförskap inom verksamhetsområdet hemtjänst i Linköpings 

Kommun (Sandén & Thunberg, 2019). Resultaten tyder på att detta digitala utanförskap 

existerar. Respondenterna önskade i framtiden en bättre kommunikation vi 

införandeprocessen och utbildning om verktygen i fråga. 

3.3 Hemmiljö 

I en intervjustudie av Evertsson och Johansson (2008) med äldre med hemtjänst fann man tre 

centrala begrepp: identitet, oberoende och hem. Hemmet har en djup innebörd och är en källa 

för oberoende och identitet. Studien visade på berättelser om hur vardagen förändras efter 

exempelvis en olycka, där oro för framtiden existerar. Hemmets föremål sågs som 

identitetsbärande, att hemmet är en plats för sociala relationer och meningsfull aktivitet. 

Evertsson och Johannsson (2008) uppmanar till att rikta uppmärksamhet mot både de fysiska 

och sociala förutsättningarna för äldres möjligheter att stanna i eget boende. Att lägga extra 

fokus på möjligheten att behålla känslan av att bo i sitt eget hem. 
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Kvarboendeprincipen innebär att… 

3.4 Innovation och tjänstedesign i offentlig sektor 

Innovation är enligt Hjalmarsson, Juell-Skielse och Paul Johannesson (2017, s.1) att komma 

på nya idéer, utveckla nya produkter och processer och att implementera nya lösningar i 

sociala och ekonomiska livet hos människor. Syftet med innovations-management är att 

generera många nya idéer, filtrera ut de bästa och förfina dem till möjligheter.  

Tjänstedesign används redan idag för att bedriva innovation i offentlig sektor. Till exempel 

har SKR utvecklat en innovationsguide (SKR, 2019a) som beskriver hur offentlig sektor kan 

jobba med metoder från tjänstedesign för att få insikter om invånarnas verkliga behov för att 

ta fram och testa idéer. De beskriver att processen ska stödja att lösa ”rätt” problem. Olika 

typiska aspekter av tjänstedesign är att utgå från användarbehov, arbeta utanför 

organisatoriska gränser, interagera med användarna av tjänster för att möjliggöra 

värdeskapande, fokusera på helheten för att möjliggöra tjänsteinnovation, visualisera resultat 

och delar av processen (Rose, Göbel, Cronholm, Holgersson, Söderström och Hallqvist, 

2019). 

3.5 Värde och utvärdering 

Värde definieras av användaren och skapas mellan tjänsteleverantör och användare (Rose, 

Göbel, Cronholm, Holgersson, Söderström och Hallqvist, 2019). Foglieni och Holmström 

(2017) beskriver värde som effekten av något man gör som går att utvärdera och att värde 

finns i perceptionen som vi attribuerar något. För att avgöra värde krävs därmed någon form 

av utvärdering. De beskriver vidare att värde skapas interaktivt mellan resurser och aktörer. 

Foglieni och Holmström (2017) nämnder att det finns olika approacher till att utvärdera 

tjänster, att de utvärderas för att se om tjänsten uppfyller valda aspekter av värden, eller för att 

utforska vad som kan förbättras. De understryker att värde och utvärdering är begrepp som är 

oskiljbara samt att det inte finns något perspektiv som är viktigare än något annat, både kund 

och tjänsteleverantör är nödvändiga för tjänstens existens. 

3.6 Medskapande design 

Medskapande är handlingen av att en grupp tillsammans använder sin kreativitet och kan 

användas genom hela designprocessen. Medskapande workshops där flera personer 

tillsammans kan användas för att exempelvis utveckla kundresekartor eller personor 

(Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider, 2018). Medskapande använder användarens 

egen kunskap om sin egen livssituation i kunskapsinhämtandet, idégenereringen och/eller 

konceptutvecklingen i designprocessen. 

Det råder allmänt koncensus att det finns ett behov för nya innovativa sätt att bedriva 

användardriven utveckling (Bate & Robert, 2006). Traditionellt sett har användare setts som 

en passiv mottagare av en produkt eller tjänst. I figuren (Figur 1) nedan har Bate och Robert 

(2006) beskrivit olika nivåer av patientinflytande i utvecklandet av vårdtjänster. Bate och 

Robert skiljer på kunskapen man kan få av olika typer av användarinvolvering. Kunskapen fås 

av att observera eller vara i nära kontakt med det faktiska användandet av produkten eller 

tjänsten och uttrycks i vad användaren tänker och känner om produkten. De föreslår en högre 

grad av involvering av användare i utvecklingen av produkter och tjänster. 
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Figur 1 Olika nivåer av användarinvolverande (Bate & Robert, 2006, s.309) 

3.7 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en kvalitativ intervjumetod där en grupp människor bjuds in och får svara på 

frågor om specifika saker så som problemställningar, tjänster, produkter (Stickdorn, Hormess, 

Lawrence & Schneider, 2018). Fokusgrupper brukar fokusera på vad som sägs och inte 

använda objekt som gruppen arbetar med. Planering är essentiell för att säkerställa kvaliteten i 

fokusgrupper (Howitt, 2016). Datainsamling vid fokusgrupper brukar innefatta bland annat 

foton, listor och mind maps (Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider, 2018). 

Sammansättningen i fokusgrupper brukar sträva mot homogenitet (Howitt, 2016).  

Ett sätt att undvika ”observers effect” där facilitatorn eller en utmärkande person i gruppen 

färgar deltagarnas åsikter är att låta deltagarna först skriva ned sina egna åsikter på en lapp. 

Att sedan läsa upp olika av dessa lappar utan att koppla till individ gör att allas åsikter kan bli 

hörda utan att det behöver skapa obehag för deltagaren (Stickdorn, Hormess, Lawrence & 

Schneider, 2018). 

3.8 Personor 

En persona är en beskrivning av en hypotetisk individ baserad på information om potentiella 

användare (Arvola, 2014). En persona gestaltar de behov och mål som designen är till för. 

Arvola (2014) beskriver vidare att arbete med personor blir som bäst när det är integrerat med 

resten av arbetet och inte ersätter kontakt med faktiska användare. Personor utvecklas med 

fördel från faktisk data, även om det går att göra personahypoteser grundande på 

föreställningar vilket Arvola (2014) inte föredrar. Olsen (2004) skrev i sin beskrivning hur 

man använder personor att det är viktigt att skilja personor baserade på direkt kontakt med 

användare och personor som inte är det. Andra källor för information till att bygga personor 

kan vara exempelvis domänexperter, kundtjänstmedarbetare eller personer som brukar vara 

nära användarna på andra vis.  

Gudjonsdottir och Lindquist (2008) är kritiska till personan som designverktyg, men positiva 

till att använda personor för att förklara användarens sammanhang för andra aktörer. Det är 

viktigt att personan är trovärdig så att alla aktörer som hanterar personan tror på den och 

upplever den som en riktig person.  

3.9 Visualiseringsmetoder 

Diana, Pacenti och Tassi (2012) beskriver hur visualiseringar kan definieras på två skalor: hur 

representationen förhåller sig till tid och hur abstrakt representationen är. Dessa skalor kan 

man sätta i en graf där y-axeln går mellan synkronisk och diakronisk och x-axeln mellan 

abstrakt och realistisk (se Figur 2). De beskriver hur man kan kategorisera olika 

visualiseringar i de olika fälten som bildas: kartor, flöde, bilder och berättelser. De beskriver 

att det kan vara en fördel att använda och blanda representationer från de olika fälten. 

Exempel på visualiseringsmetoder kan vara en storyboard och en kundresekarta. En 

storyboard är ett scenario som illustreras med bilder i en kronologisk ordning (Arvola, 2014) 
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och skulle definieras som en berättelse i Diana, Pacenti och Tassis (2012) kategorisering. En 

storyboard kan både kommunicera känslor och scenarior. En karta över en kundresa kan 

användas för att beskriva beröringspunkter mellan en kund och en tjänst (Arvola, 2014) och 

skulle definieras som en karta i grafen nedan.  

 

Figur 2 Graf över hur man kan dela in visualiseringar 

Blomkvist och Segelström (2013) beskriver hur visualiseringar och tjänsteprototyper 

representerar tjänster till ett medium som går att dela och kommunicera. Visualiseringar av 

tjänster kan beskriva nuvarande och/eller framtida aspekter av en tjänst. De beskriver vikten 

av att använda rätt typ av visualisering i rätt sammanhang, samt vikten av att kunna hitta nya 

sätt att visualisera när det krävs. Komplex information kan förenklas genom att använda flera 

representationer. De beskriver de viktigaste anledningarna till att visualisera: att artikulera 

insikter, ta lärdom, samarbeta, kommunicera och bibehålla empati.  
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4 Metod 

Fem fokusgrupper med inslag av medskapande design och workshops har genomförts med 

äldre där värden och utmaningar relaterade till att bo kvar hemma har undersökts. Under 

workshoparna ombads deltagarna definiera vad för olika aktiviteter som de eller den påhittade 

personen Karl/Kajsa gör i hemmet och sedan definiera i vilket av de fyra fokusområdena 

Socialt, Navigera i Samhället, Hemmiljö och Hälsa som de ansåg att varje aktivitet hörde 

hemma. I detta avsnitt kommer genomförandet av dessa fokusgrupper att presenteras. 

4.1 Deltagare 

32 deltagare från målgruppen deltog i fem fokusgrupper med 6-8 deltagare i varje grupp. 

Sammansättningen av fokusgrupperna var indelade utifrån boendeform: en grupp boende i 

bostadsrätt, en grupp boende i hyresrätt, en grupp boende i villa/radhus, en blandad hyres- och 

bostadsrättsgrupp och en grupp med deltagare boende i konceptboende för äldre.  

Utöver deltagare från målgruppen närvarade även en av deltagarnas personliga assistent, en 

representant från Linköpings Bibliotek samt 3-4 projektdeltagare. Syftet med att bjuda in en 

representant från Biblioteket var att skapa förståelse för vilka behov som fanns kopplat till 

digitalt utanförskap. Representanterna från projektets som närvarade på fokusgrupperna hade 

förutbestämda roller som på olika sätt skulle stödja deltagarna: en presenterade projektet, en 

faciliterade datainsamling, en eller fler satt tillsammans med deltagarna och stöttade dem i 

samtalen när det behövdes. 

Bekvämlighetsurval användes när deltagarna rekryterades. Majoriteten av deltagarna 

rekryterades på en mässa arrangerad av äldrenämnden: Äldredagen 2019 den 9 oktober 2019 

(Linköpings kommun, 2019). Deltagare rekryterades även på ett konceptboende för äldre, 

samt ytterligare några deltagare rekryterades genom personliga kontakter. Kontakten med 

deltagarna skedde främst via telefon. Efter att deltagarna lämnat sitt intresse på mässan 

kontaktades de via telefon och fick mer information samt erbjudande att delta. Innan 

fokusgrupperna fick de sms med en påminnelse samt information.  

4.2 Procedur 

Innan fokusgrupperna anlände förbereddes rummet och materialet. När fokusgruppsdeltagarna 

anlände välkomnades de och erbjöds fika. Informerat samtycke samlades in från samtliga 

deltagare, där de informerades om syfte med dagen och gav sitt samtycke till datainsamling 

och ljudinspelning. Deltagarna fick namnskyltar som de kunde skriva sitt namn på sin plats, 

vid några av fokusgrupperna var namnskyltarna färdigskrivna.  

När alla deltagare var på plats introducerades de till dagens agenda, projektet i stort och till 

närvarande projektet-deltagare och de andra deltagarna genom en introducerande övning. Den 

introducerade övningen bestod i att presentera sig själv utifrån sin nyckelknippa. Syftet med 

den var att alla skulle få ha haft ordet innan fokusgruppen startar och alla skulle få chansen att 

presentera sig och lära känna de andra i rummet.  

Fokusgruppen inleddes med att personan presenterades som den påhittade personen 

Karl/Kajsa (se Figur 3). Personan var för två av fem fokusgrupper presenterad som en kvinna: 

Kajsa, och för tre av fem grupper presenterad som en man: Karl. Dessa presenterades likadant 

med skillnaden i yrke, för utförlig beskrivning av Karl se Bilaga B. Syftet med personan 

presenterades: att deltagarna skulle kunna använda Karl/Kajsa som utgångspunkt i 

diskussionerna när de inte utgick från sig själva eller en anhörig. Att ha möjligheten att utgå 
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ifrån Karl/Kajsa var tänkt att ge deltagarna möjlighet att utrycka sig utan att behöva dela 

personlig information om sig själv.  

               

Figur 3 Kajsa/Karl samt Kajsas/Karls aktiviteter så som de presenterades för fokusgrupperna. 

Efter att deltagarna blev introducerade till Karl/Kajsa presenterades de aktiviteter som 

projektet föreslog att Karl/Kajsa gör eller har gjort tidigare i eller kring sin hemmiljö (se Figur 

3). Deltagarna ombads fylla på med ytterligare saker som de tänkte att Karl/Kajsa gör i 

hemmiljön. Därefter fick deltagarna definiera i vilket av våra områden som de ansåg att varje 

aktivitet hörde hemma samt bedöma huruvida aktiviteten var givande eller inte, samt huruvida 

aktiviteten var utmanande eller inte (se Figur 4). Efter att de två första fokusgrupperna 

genomförts lades det till ett moment vid denna punkt under fokusgrupperna. Momentet var en 

händelse som påverkade Karl/Kajsa introducerades i form av ett fall i badrummet som ska ha 

begränsat hans/hennes vardag.  

 

Figur 4 Fyra grafer där aktiviteter ordnats efter kategori samt viktade utifrån huruvida de 

anses utmanande samt givande utifrån en av fokusgrupperna. 

Efter att ha kategoriserat aktiviteterna valde gruppen en av aktiviteterna som de upplevde 

särskilt viktig eller intressant. Den valda aktiviteten delades upp i delaktiviteter som 

identifierades av deltagarna och skrevs upp på post-it-lappar placerade horisontellt (se Figur 

5). De olika delaktiviteterna utforskades genom att deltagarna fick ange känslor och tankar 
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relaterade till varje steg. Tankarna skrevs på gröna post-it-lappar och känslorna på röda post-

it-lappar. 

 

Figur 5 Kundresekarta från en av fokusgrupperna 

Att utveckla kundresekartan var den sista medskapande övningen i fokusgruppen, därefter 

genomfördes en debriefing i form av ett gemensamt samtal där alla deltagare fick komma till 

tals om deras upplevelse av tillfället. Frågan som deltagarna uppmuntrades att svara på var: 

”Vad har dagen givit mig?”. De önskades också ge feedback på vad projektgruppen kunde ha 

missat och hur de kunde bli bättre. Därefter tackades deltagarna tackades och det sades adjö. 

Hela aktiviteten tog ca tre till fyra timmar.  

Efter genomförandet av fokusgrupperna fick deltagarna tack i form av en biobiljett via post, 

samt återkoppling via telefon kring det uppföljande tillfället. Det uppföljande tillfället är en 

mässa där deltagarna ska få möta företag som erbjuder tjänster som matchas mot de behov 

som identifierats i dessa fokusgrupper. Mässan har blivit uppskjuten enligt rekommendationer 

från folkhälsomyndigheten för att förhindra spridandet av COVID19. I skrivandets stund är 

mässan planerad att genomföras i någon form september 2020. 

4.3 Material  

Vid rekryteringen som skedde på mässan Äldredagen (Linköpings Kommun, 2019) användes 

en monter med affisch, och en folder till inbjudan för att delge information, samt en 

anmälningsblankett (se Bilaga C) för att samla in kontaktuppgifter till intresserade deltagare. 

Anmälningsblanketten samlade in kontaktinformation samt information om boendeform. I 

foldern fanns kontaktuppgifter, Stångåstadens och Linköpings kommuns logga, syfte med 

projektet, syfte och upplägg för dagen. 

En samlingslokal inom Stångåstadens bestånd användes vid tre av fem tillfällen, vid ett 

tillfälle användes missionskyrkans lokaler och vid ett tillfälle en samlingslokal i anslutning till 

det konceptboende som deltagarna var rekryterade från.  

Fokusgrupperna genomfördes med stöd av en agenda (se Bilaga D). En samtyckesblankett (se 

Bilaga E) användes för att samla in informerat samtycke att samla in data under 

fokusgrupperna. För presentation för deltagarna användes ett blädderblock med följande 

sidor: välkommen, Karl/Kajsa (se Figur 3), aktiviteter (se Figur 3), fokusområden, och 

debriefing. Personan (se Figur 3, Bilaga B) var utvecklad av en projektmedlem utifrån 

erfarenheter från vården. De presenterade aktiviteterna (se Figur 3) föreslogs av 

projektgruppen och var tänkta att ha en jämn spridning mellan fokusområdena. 
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Fokusområdena valdes ut på en workshop av projektgruppen för att få en spridning av 

områden som hypotiserades påverka möjligheten att bo kvar hemma.  

Fyra stycken grafer (se Figur 4) användes för att placera ut aktiviteter utifrån fokusområde 

samt huruvida de upplevdes som utmanande samt givande. Övrigt material som användes i 

aktiviteterna under fokusgrupperna var: post it-lappar i olika färger (röd/grön/ljusgul/beige), 

svarta tuschpennor, bläckpennor, tjocka tuschpennor och namnskyltar. 

Allt material där deltagarna fäste post-it-lappar fotades av och användes för analys.  

Diskussionerna spelades in med hjälp av en mikrofon (Blue, Raspberry, Premium Mobile 

USB Microphone) kopplad till en telefon.  

4.4 Analysmetod 

En gemensam workshop genomfördes där projektgruppen gick igenom fokusgrupperna. Detta 

resulterade i insikter kring varje område. Dessa insikter formulerades i visualiseringar. Bilder 

på kundresekartorna överfördes till digitalt medium (Bilaga F-J), för enklare överskådning. 

Bilder på graferna gicks igenom och aktiviteterna listades i de olika kategorierna/fälten, de 

olika fälten sammanfattades i egna ordmoln baserat på frekvens.  

En del databortfall skedde i samband med fotograferingen av materialet. Vissa post-its var 

svårlästa, och en bild glömdes bort att fotas av. De svårlästa post-it-lapparna hanterades 

genom att skriva ”….” i de kundresekartor det gällde. Den aktuella bilden var de 

kategoriserade bilderna från fokusgruppen där deltagare boende i villa/radhus deltog. Data 

från den bilden hanterades separat (se Figur 7).  

De inspelade samtalen under fokusgrupperna transkriberades (85 908 ord, 20956 rader, 424 

sidor) av företaget Semantix1. Det transkriberade materialet gicks igenom och relaterades till 

de olika fokusområdena inspirerat av deduktiv tematisk analys där koder i materialet 

identifieras och kopplas till befintliga teman. Utmaningarna formulerades och 

omformulerades tillsammans med hela projektteamet i en gemensam workshop.  

                                                 

 

1 https://www.semantix.com/se 

https://www.semantix.com/se
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5 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av fokusgrupperna presenteras i form av visualiseringar, 

ämnen som diskuterades under fokusgrupperna och beskrivande citat av vad deltagare sagt 

under fokusgrupperna. Resultatet är uppdelat i de olika fokusområdena.  

5.1 Aktiviteter 

I grafen nedan (Figur 6) visas aktiviteterna som deltagarna placerade graferna utifrån hur 

utmanade respektive givande de ansågs vara. Inga aktiviteter ansågs vara varken utmanande 

eller givande, enbart två aktiviteter ansågs vara utmanade men inte givande (Tabell 3), 21 

aktiviteter ansågs vara givande men inte utmanade (Tabell 2), och 40 aktiviteter ansågs vara 

både givande och utmanande (Tabell 1). Större ord betyder att de har en högre frekvens. 

 

Figur 6 Graf över aktiviteter som anses vara mer eller mindre givande respektive utmande 

 

 

 

 

 

 



Enkelt och Tryggt hemma Linnea Bergsten 

 

17 (61) 
 

  

Tabell 1. Aktiviteter som anses vara utmanande och givande: 

ekonomi knaper pension 

handla billigt 

maila och mmsa med barn 

bädda sängen 

julpynta 

plocka i och ur diskmaskinen 

putsa fönster 

ensamhet 

boendet 

sommarstugan 

handla mat 

naturintresse, skog skötsel 

ta sig till gymnastiken friskis 

och svettis 

hjälp och stöd att handla 

dagliga promenader med 

vänner i närheten 

resor tor stockholm 

besöka barn och barnbarn 

resor kortare eller längre 

pub 

bio 

hockey 

teater 

bio 

hockey 1 ggn i månaden 

hälsa på sina barnbarn 

går till bibliotek läser 

böcker 

vara med i 

pensionärsförening 

gå på bio 

åka till vänner/barnbarn 

äta mat eller fika med 

kompisar 

gå på restaurang med väninnor 

gå på teater 

vara medlem i förening 

förening 

medlem 

prata i telefon 

någon kurs kanske data 

fri buss 

bibliotek 

betala räkningar 

åka buss 

 

Tabell 2. Aktiviteter som anses givande, men inte utmanande 

lyssna på radio 

koka kaffe 

vattnar blommor 

läsa tidningen 

lyssna på radio 

personlig hygien inför en 

händelse 

läsa böcker och tidningar 

 

gym eller yoga 

lagar mat 

promenad kompis 

mata katten 

frissa 

fotvård 

spf  

möte 

spelar bingo 

högläsning i en grupp 

likasinnade 

träffa vänner 

kontakt med tidigare föreningar 

vara aktiv i föreningsliv 

skriva med vänner från 

barndomen 
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Tabell 3. Aktiviteter som ansågs utmanade men inte givande 

Stryka 

Läkarbesök 

 

Nedan visas de aktiviteter som deltagarna i fokusgruppen med villa/radhus nämnde (Figur 7). 

De hanterades separat från de andra aktiviteterna på grund av dataförlust i och med 

fotografering av materialet. 

 

Figur 7 Aktiviteter från fokusgruppen villa/radhus  

5.2 Kundresekartor 

Nedan är en sammanställning av resultatet från följande kundresekartor: Grilla med 

grannarna, bjuda en vän på middag, åka på resa och åka till mötesplats (se Figur 8). För att se 

alla kundresor i originalutförande se Bilagor F-J. Precis som i datainsamlingen består kartan 

av delaktiviteter (välja, planera, förbereda sig m.m.) och till varje delaktivitet finns tankar 

(gröna rutor) och känslor (rosa rutor) som deltagarna upplever relaterar till respektive 

delaktivitet.  
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Figur 8 Sammanställd kundresekarta över att gå på en aktivitet 

Kundresekartan Att sköta personlig hygien (Bilaga J) visualiseras nedan i en storyboard 

(Figur 9) som beskriver de känslor och tankar som man kan känna när inte hemmet är 

anpassat efter ens behov.  

Välja

Jag vill delta i en 
aktivitet. Jag vill komma 

dit och därifrån på ett 
säkert sätt så jag 

bestämmer färdsätt.

Valfrihet!

Har jag råd?

Förväntan

Planera

Har jag någon att gå 
med?

Spänning!

Förbereda 
sig

Hur tar jag med min sjuka 
partner?

Måste äta, duscha och 
förbereda kläder.

Tar hjälp av någon som 
jag litar på!

Känns tråkigt att laga mat 
när man är ensam.

Färdväg dit

Hinner jag?

Passa tiden

Vet att man är sårbar

Mår bra av att promenera

Stress

Resfeber

Aktivitet

Jag blir glad av att någon 
pratar!

Ett leende, ögonkontakt!

Kul med nya människor

Någon "stöter" på mig

Tråkigt att komma hem 
igen
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Figur 9 Storyboard baserad på kundresekartan att sköta personlig hygien 

5.3 De fyra områdena: 

De fyra områden som undersöktes var: Socialt, Hälsa, Hemmiljö och Navigera i samhället. I 

vissa fall kunde deltagarna lätt avgöra hur de ville kategorisera respektive aktivitet, men i 

andra fall ansåg de att de kunde höra till flera. Exempelvis att sitta och släktforska vid datorn 

kunde ha aspekter av alla områdena. En deltagare föreslog att vi skulle riva sönder en lapp i 

delar, för att kunna tilldela den aktiviteten flera områden. Nedan visas en bild som beskriver 

hur områdena kan hänga samman (Se figur 10). 

 

Figur 10 Hur fokusområdena hänger samman 

Navigera i Samhället Socialt Hälsa Hemmiljö
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Möjlighet att navigera i samhället skapar förutsättningar för de andra områdena: socialt, hälsa 

och hemmiljö. Det kan handla om att komma i kontakt med släktingar, vården eller olika 

saker som man gör hemma på distans som annars kräver transport.  

Det sociala hänger samman med hälsan i och med ensamheten. Deltagarna tryckte mycket på 

vikten av det sociala sammanhanget i stort och smått och hur tankar om att vara ensam kan 

skapa mycket oro. Att grunden till hälsa är att inte vara ensam. 

Hälsan hänger samman med hemmiljön då man kan behöva anpassa sin bostad utifrån ens 

hälsorelaterade behov och individuella förutsättningar.  

5.4 Socialt 

De flesta aktiviteter som deltagarna föreslog gjordes i anslutning till hemmet kategoriserade 

de även som sociala (Se Figur 11). Att besöka, träffa eller prata med vänner, barn och 

barnbarn var återkommande aktiviteter som nämndes. Sedan associerades även kortare och 

längre resor, men också aktiviteter så som pub, bio, teater, hockey och gå till biblioteket till 

denna kategori. Föreningslivet och de människor som man möter där var återkommande 

komponenter. Att mata katten, kunde både komma in på socialt, hälsa och hemmiljö.  

      

Figur 11 Ordmoln över aktiviteter som deltagarna kategoriserade till Socialt  

5.4.1 Det lilla som gör den stora skillnaden. 

I diskussionerna framkom det att även aktiviteter som kanske inte vanligtvis ses som sociala 

även kan ses som sociala så som att åka buss där man omges av andra människor eller att gå 

till läkaren där man träffar sjukvårdspersonal (se figur 12). Detta kan ses som en möjlighet i 

stärkandet av sociala aspekter, att de kan finnas där man minst anar det.  

”Får jag fylla upp där? Jag har börjat prata med folk på bussen, oj va kul det här 

[skratt].” 
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”Jo, jag tänker på att det är en form av social aktivitet att kunna ta sig till 

biblioteket, så …” 

En deltagare menade att det fanns sociala aspekter av att titta på TV: 

”En del är ju aktiva på Bingolotto till exempel” 

Att det kan vara socialt att läsa tidningen, antingen om man gör det på en offentlig plats, ex. 

biblioteket, eller eftersom att man får ta del av lokala nyheter. 

 

Figur 12 Visualisering över att det sociala inkluderar mer än den närmsta sfären 

5.4.2 Det sociala spelar stor roll 

Något som var ett återkommande tema var hur mycket det sociala speglar in på resten av livet. 

Att vardagen blir enklare och hälsan bättre om man får chans att vara social. Att man blir glad 

av att någon kommer fram och pratar med en på bussen eller av att man går på möten och 

träffar folk.  

”Det är det jag menar, man mår bättre av socialt liv än att sitta hemma ensam.” 

”Det kan ju räcka bara med ögonkontakt ibland. Jag tycker folk ser vänliga ut.” 

”Det är likadant det här att ha någon att prata med, då blir man mycket gladare 

och på bra humör, så går det mycket lättare sen ett tag.” 

Man kan också få praktisk hjälp av det sociala nätverket. En av workshoparna utforskade hur 

det hade varit att bjuda in grannarna på en grillning. De kom fram till att själva aktiviteten, 

grillningen, är underordnad. Det kan vara trevligt att lära känna grannarna, vissa personer 

kanske man inte ens har träffat. När man lär känna sina grannar, så kan det uppstå möjligheter 

att hjälpa varandra med ex. att vattna blommorna när man är på resor. Det kan också ge ett 

värde att lära känna personer som finns i ens närhet. Som i citatet nedan: 

”’Det är jag som alltid har en stjärna i fönstret.’” 

Deltagarna diskuterade även vikten av att det byggs områden som uppmuntrar till och 

underlättar social samvaro, såsom grillplatser. Att det kan vara en del i att bryta isolering. 

Familj

- barn, barnbarn, 
syskon, husdjur, 

Vänner

- föreningar

Människor

- bussen
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5.4.3 Att finna nya sammanhang 

Flera pratade om aktiviteter som man redan gör idag eller tänker att andra gör idag, men en 

utmaning som kom fram var hur man hittar nya aktiviteter som passar en där man kan skaffa 

nya bekantskaper. Hur ska man veta vilka resor, aktiviteter, eller andra möjligheter att träffa 

andra som finns? Hur ska man veta vilka samlingar som finns att tillgå? Hur ska arrangörer nå 

de som inte redan deltar? Här blir man beroende av sitt tidigare kontaktnät och förmåga att 

finna nya aktiviteter.  

Att vara en del av ett sammanhang är viktigt. Citatet nedan är från en diskussion om hur det 

kan komma sig att man hittat en resa man vill åka på: 

”Är han med i pensionärerna kanske det är någon som säger ’ja, men du borde 

hänga med på det, för det är så kul.’” 

Under en fokusgrupp diskuterades det att lyssna på poddradio, att det kan vara givande, men 

att man måste hitta till den också. Att det finns ett värde i podd framför ”skvalradio” som de 

beskrev det. En kvinna beskrev hur Karl, den påhittade personen, nog kunde vänja sig vid en 

ny aktivitet och tycka den var roligare för varje gång. De uttryckte det som att det kan finnas 

en första tröskel, som man behöver komma över.  

”Ja, men om han åker dit några gånger och sen så börjar han lära känna dem 

som kommer så är det mycket lättare. Till slut så blir det bara roligt att åka.” 

När deltagarna diskuterade nya sammanhang, så som resor kom även potential för romans upp 

som ett mervärde. 

5.4.4 Att komma utanför hemmet 

Deltagarna i en grupp diskuterade att det kan vara svårt att komma ut utanför hemmet på äldre 

dagar: 

”Det är så mycket som tar emot. Det regnar ute, det blåser.” 

Två av fem grupper valde en aktivitet som främst handlar om att ta sig ut (åka på aktivitet, åka 

på resa) och två av grupperna valde en aktivitet som i nuläget kräver att man tar sig ut (bjuda 

hem en vän på middag, grilla med grannarna). Då grupperna var delaktiga i att välja vilken 

aktivitet som skulle undersökas ytterligare, kan man anta att det är en viktig del av hemmiljön 

att ha möjligheten att ta sig ut av olika skäl eller hitta alternativa vägar där man inte behöver 

det. I citatet nedan diskuterade deltagarna att gå på datorkurs:  

”Man måste ta ett steg ut från lägenheten för att förstå att det finns mycket mer 

att hämta. Och jag undrar hur många det är som rör sig ut ur lägenheten?” 

En grupp diskuterade att gå på teater: 

”Då ser man ju lite folk också, när man kommer ut.” 

Deltagarna diskuterade fågelskådning, och att det kan vara lite jobbigt när man väl är där: 

”Sen vet inte jag hur han har det med sitt ben, för det kan ju vara lite jobbiga 

promenader om man ska leta reda på de där pippiarna.” 

Deltagarna diskuterade vad man kan göra för ensamma: 
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”Men det är just det här att ta dem ifrån lägenheterna. Att komma ut. Och sen får 

ju inte … Jag tror inte hemtjänsten någonsin får tala om för det … “Kan du gå 

hem till den här, för hon är ensam?” Det får de ju inte göra.” 

Deltagarna diskuterade hur det skulle vara att gå ut och resa om änka eller änkling: 

”Men för den som ska ut och resa, är äldre och ska ut och resa, hur upplever man 

det egentligen?” 

Förutsättningar som tagits upp för att kunna resa: kunskap om vilka resor som finns, någon 

som tar hand om blommor, post, räkningar, pass och valuta, packning, ekonomi, medicin och 

hygienartiklar, utrustning, planerat färdmedel, möjlighet att ex. boka taxi, anpassning utifrån 

hälsoförutsättningar ex. dålig syn, språk och säkerhet (se Bilaga G). Dessa förutsättningar kan 

vara orsaken till oro.  

”Ja, man ser ju massor med hinder. Då när han ska åka iväg, då har han inga 

förväntningar kvar, för då har han varit orolig hela vägen.” 

”Hade jag varit honom, jag hade inte åkt.” 

5.4.5 Att minnas  

En av grupperna diskuterade att skriva ned levnadberättelser eller memoarer. En av deltagarna 

uttryckte att han gör det både för att stödja sig själv och för andras skull.  

”Tycker jag. Jag gör det för min egen skull, och sen för familjens skull framför 

allt.” 

En annan deltagare uttryckte att det kan vara bra för de som får Alzheimers eller demens.  

”Det är ju så att de som får Alzheimers eller demens, att de kommer ihåg det som 

var i barndom och ungdomen. Och då är det ju bra om det finns kanske något 

nedtecknat eller någonting som …” 

Möjligheter: 

 Man mår bra av att ha ett socialt liv.  

 Även det lilla kan göra stor skillnad, till exempel ögonkontakt med en okänd kan vara 

värdefullt. 

Utmaningar: 

 Hur kan vi skapa ökade möjligheter för äldre att finna nya sammanhang och bryta 

ofrivillig ensamhet? 

 Hur kan vi skapa förutsättningar för att behålla kontakten med våra nära och kära? 

 Hur kan vi skapa ökade möjligheter för mötesplatser i vardagen? 
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 Hur kan hyresgästen behålla och uttrycka, utveckla sin identitet, historia och bakgrund, 

livsresan med närstående eller andra? 

5.5 Hälsa 

Något som deltagarna associerade till hälsa var mat och motion, men också olika 

associationer till ensamhet och oro (se figur 13). Ett starkt ämne som kom upp relaterat till 

den psykiska ohälsan var oron över att bli ensam i framtiden.  

 

Figur 13 Ordmoln över aktiviteter som deltagarna kategoriserade till hälsa 

5.5.1 Att må bra – mat och motion 

Något som upprepades i relation till hälsa var olika sätt att umgås med vänner och 

matrelaterade aktiviteter. Olika sätt att röra på sig, så som gym, yoga och olika pass relaterade 

deltagarna till hälsa. Att vara ute i naturen på olika vis. Även att gå eller promenera till olika 

aktiviteter kunde ses som hälsofrämjande. Att ta hand om sig själv genom att gå till frissan 

eller fotvården eller göra något som man tycker är roligt så som att åka till sommarstugan. 

Ensamhet nämndes också som något som var relaterat till hälsa.  

”Ja, en tanke, eller är det en känsla, det är ju det att när jag reser så få jag 

motion. När jag rör på mig får man ju motion va? Kroppen mår bättre av att gå 

än att sitta stilla. Så känner jag.” 

Deltagarna diskuterar att maten har stort inflytande på välbefinnandet, det potentiellt sociala, 

dofter m.m., men att det inte alltid är så roligt att laga mat. Nedan är några förutsättningar som 

kommit fram som kan skapa hinder: 

”Det är tråkigt att laga mat till sig själv när man är ensam. Då kanske man tar en 

macka istället.” 

”Jag kan alltså inte läsa några recept, så jag kan inte göra några roliga grejer. 

Jag kan inte baka heller.” (på grund av nedsatt syn) 

”Ja, man kan ju köpa sån där djupfryst förpackning som man sätter in och får en 

portion i mikron. Inte så roligt, men …” 
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”Det är jättetråkigt att sitta själv och äta.” 

Ett förslag, på hur man kan göra för att få varierad mat: 

”Annars kan man byta mat med grannen.” 

När man lagar man kan ett hinder vara att man inte ens får upp förpackningen och att det kan 

vara bra att ha hjälpmedel för det då. 

”Sen är det ju det, man har köpt den där ingrediensen som man ska använda så 

får man inte upp burken. Det jäkla locket sitter alltså så illa till.” 

Ett annat hinder som kom fram var att bära tunga kassar när man går och handlar i butik. 

Värden som deltagarna såg i att gå i en butik är att man ser nya saker som man inte visste 

fanns, att det kan finnas smakprov och pensionärsrabatt på tisdagar. En deltagare hade också 

tankar om hur det skulle kunna gå till: 

”Men det där är en ganska intressant fråga egentligen för att förr handlade vi och 

nu kan vi beställa maten. Det var ju någon som skrev på den här debattsidan på 

Corren, i veckan var det väl, att kan man inte som pensionär gå till affären och så 

pekar man ut vad man ska ha. Och så går man därifrån och så får man det här 

hemkört. Det kanske kommer i framtiden.” 

En grupp diskuterade att få hjälp och stöd att handla: 

”Men om man ska liksom kämpa själv och inte kan … när man kommer in i en 

affär så kan man inte orientera sig en gång. Då är det … och då är det 

nödvändigt att ha någon med. Och ibland kan man till och med behöva läsa på 

burkarna. Det går ju inte, då måste man ha någon med.” 

5.5.2 Tankar om ohälsa 

En deltagare uttryckte en känsla att det är svårt för de som inte själva har möjlighet att 

påverka sin egen situation: 

”Man måste ju vara frisk i dagens samhälle.” 

Det finns som en tanke, att man kommer att bli sämre i framtiden: 

”/…/Och så tänker jag på att jag blir äldre, jag blir 80 också någon gång, och så 

vidare. Jag kan råka ut för olika saker, sjukdomar och så./…/” 

Ibland när man behöver hjälp kan det vara svårt att be om det. Man vill inte vara en börda för 

andra. När en av workshopsledarna beskrev Kajsa som att hon inte berättade för sin son hur 

hon egentligen mår, att hon inte ville belasta honom med hennes bekymmer, att hon vill klara 

sig själv och har en stark integritet så var det en av deltagarna som direkt sa att hon kände 

igen sig själv.  

”Ja, man vill inte att ungarna ska få dåligt samvete.” 

Likväl hade samma grupp en annan diskussion senare, där dessa saker sades: 

”inte vara till last för någon över huvud taget” 
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”det känns ju bättre att kunna klara sig själv.” 

”Ja, det är bra för självförtroendet också. O, ja”.  

När deltagarna i en grupp diskuterade olika aktiviteter och huruvida de var utmanande sa en 

deltagare: 

”Nej, men ingenting blir ju lätt när man blir äldre och lite handikappad.” 

”Man kan inte vila bort någonting, utan det är lika bra att försöka med små 

saker.” 

5.5.3 Tvåsamhet och ensamhet 

En deltagare nämnde att en väns man var sjuk vilket påverkade vännen. Om en av två 

personer i en par-relation blir sjuk, så påverkar det bådas liv väldigt mycket. 

En annan deltagare nämnde hur det var för hennes föräldrar när en av dem blev ensam kvar.  

”Min pappa dog och min mamma var ensam. Då var de några damer som gick 

tillsammans och åt och gjorde lite trevligt tillsammans. Men sen blev de sämre, 

undan för undan, och avled, och det vart en mindre grupp. Och sen satt de …” 

En deltagare berättade att ett grannpar har väldigt olika kunskap inom dator, att hon kan allt 

och han inte. Han menar att det kommer att vara svårt utifall att han blir ensam en dag. 

”Och han säger till mig varannan dag att ’jag måste lära mig datorn’. Han kan 

inget alltså. Inte ett smack. Så går hon bort så sitter han där, alltså.” 

Ytterligare tankar: 

”Det här tycker jag. Vi lever ju tillsammans i tvåsamhet. Sen när man är ensam 

… Det är det. Jag känner en stor trygghet att vi är två, och när vi åker och vi gör 

någonting så är vi två. Men när man är ensam, hur är det då? Hur är det då 

egentligen att bo ensam? Att leva ensam? Det tänker jag naturligtvis mycket på 

nu när vi är så här långt komna. /…/ Jag ska göra allt det här ensam. Var kan jag 

få hjälp någonstans ifrån? Vem kan hjälpa mig?” 

”Det är väl även då [hör inte 0:47:09], om man har levt i tvåsamhet i hela sitt liv, 

så delar du upplevelsen efteråt med den du har rest med. Men om du är ensam, 

vem ska du då dela de upplevelserna med. Och var hittar jag andra som jag delar 

upplevelserna med?” 

” Nej, men man kanske inte vill resa om man är ensam heller, och då har man ju 

ingen att dela med.” 

”För man har levt i 65 år tillsammans och då kompletterar man ju varandra så 

man kanske har tappat förmågor, för den andra har gjort det.” 

”Ensamheten för änka eller änklingen är nog svårare än om det är valt att bo 

ensam.” 

Ytterligare en tanke om ensamhet: 
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”Att gå till biblioteket som vi två har gjort i 65 år. Hur gör jag nu när jag ska 

vara själv? Det kan vara litet och stort.” 

5.5.4 Ensamhet 

DELT: ”/…/ Det är ju den stora sjukdomen, ensamheten.” 

DELT: ”Det är den absolut största. ” 

En utmaning som framkom i relation till hälsa var den psykiska hälsan och ensamheten (Se 

Figur 14).  Deltagarna uttryckte att grunden till hälsa är att inte vara ensam. Begreppet ensam 

är svårt att definiera, det kan handla om att sakna en viss person, ensamhet kan upplevas även 

om det finns personer i min närhet. Det kan också vara att inte kunna se eller prata med 

närstående eller vänner. Det fanns deltagare som uttryckte en oro för ensamhet när de tänker 

på framtiden. Att vänner kommer att få svårare att träffas eller omkomma av ålder, samt 

tanken på vem av parterna i en parrelation som kommer att omkomma först, vem som blir 

lämnad ensam kvar. 

 

Figur 14 Visualisering av oro som deltagarna beskrev 

En deltagare beskrev att hon tyckte att det var alldeles för svårt för de som vill komma in på 

ett boende, att komma in.  

”Det räcker ju inte att vara 92 år och hävda liksom att ”Nu är jag 92 år och 

känner mig lite ensam.” Det räcker absolut inte. Så att jag tycker det är ett grymt 

samhälle när man kommer upp i den åldern och inte kan få känna den tryggheten 

som man skulle behöva faktiskt.” 

En deltagare tryckte på att man ibland måste våga för att gå in ensam i ett sammanhang: 
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”Så att det är att våga. Vi är ju likadana allihopa. Det är bara att våga.” 

En deltagare uttryckte att det finns en skam i att vara ensam: 

”Ja, men det är ju den där skammen också att vara ensam.” 

I citatet nedan beskriver en deltagare att det är lätt att hamna i ensamhet: 

”/…/För mig själv också, även fast jag har mycket vänner och allt möjligt, så kan 

man ha mycket vänner men ändå vara ensam./…/” 

I citatet nedan beskriver en deltagare om att när man inte är ensam så klarar man andra saker 

mycket bättre. 

”Du, jag tror att du klarar dig mycket bättre … alltså, allt det andra, det sjukliga, 

du bortser från det då, tror jag mer. Och då …” 

För den som är ensam är det svårt att sluta vara det. Lösningen som deltagaren föreslog i detta 

fall var i boendet. Att man bor någonstans där man har något gemensamt, där någon tar 

initiativ till att gå ut och exempelvis handla. Andra lösningar för att motverka ensamheten 

som nämns av deltagarna:  

- Gå ut och äta på ett äldreboende samt på vissa skolor 

- Man kan hitta gemensamma nämnare i de som bott i samma område som barn 

- Ensamhetsgrupper i kyrkan, veteranpool eller resurspool 

- En föreslår som alternativ till att bjuda hem en vän: 

”Ja, men det går här. Det finns en app man kan gå in i, folk som bjuder hem folk 

till sig. Man bara anmäler sig.” 

”Det är många personer som har det, även på mindre orter, som tycker om att 

laga mat. Så bjuder de hem folk till sig då någon speciell dag och så bjuder man 

på hemlig middag då. Trerätters med alla tillbehör och så, och där man kanske är 

tre-fyra andra okända personer som träffas då hos den här personen. Det är inte 

ovanligt.” 

Möjligheter: 

 Man kan få motion av att promenera till och från aktiviteter! 

Utmaningar: 

 Hur kan vi erbjuda hyresgästen verktyg för att möta oro och minska ofrivillig 

ensamhet? 

 Hur kan hyresgästen ta ökat ansvar för någon form av egenvård i samband med 

försämrat allmäntillstånd? 
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 Hur kan vi ge hyresgästen en bättre matupplevelse som helhet? 

 Hur kan hyresgästen fortsätta vara självständig och få kunskap som leder till att hen 

klara sin personliga hygien, dusch och toalett situation? 

 Hur kan vi skapa möjligheter för rörelse och motion på nya sätt? 

5.6 Hemmiljö 

Aktiviteter som flera av våra deltagare associerade till hemmet var att lyssna på radio och läsa 

tidningen (Figur 15). Men de nämnde även många olika sysslor så som att julpynta, plocka 

diskmaskinen, vattna blommor, koka kaffe och stryka. Stryka sågs som ett nödvändigt ont. 

Något som också nämndes gjordes i hemmiljön var att mejla och mms:a med barnen.  

 

Figur 15 Ordmoln över aktiviteter som deltagarna kategoriserade till Hemmiljö 

Att ha radion på ger ett mervärde. Deltagarna diskuterar aktiviteten att lyssna på radio: 

”Att det inte är så tyst.” 

”Kanske har den på hela dagarna mer eller mindre för ha lite ljud omkring sig.” 

Sysslor kan kännas på olika sätt för olika deltagare. Under en workshop diskuterade 

deltagarna att putsa fönster, vissa uppskattade det medan andra upplevde det som inte så 

roligt.  

”Det blir ju fint efteråt. Det är fint efteråt, men det är jobbigt att göra det.” 

5.6.1 Individanpassad utformning av boende 

Ett tema som kom tillbaka flera gånger var olika typer av anpassningar utifrån individens 

behov, golvytor eller mattor, handtag, och liknande anpassningar i hemmet. Stångåstaden, 

som var med på vissa av workshoparna, sa att det var vanligt att de fick beställningar på 

sådana anpassningar, att ta bort trösklar eller flytta badkar. 
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En utmaning som kom fram inom området hemmiljön var utformningen av duschsituationen. 

När deltagarna började diskutera en duschsituation med ett badkar sa en deltagare: 

”Det första vi gör, så slänger vi ut badkaret” 

När man har en begränsad rörlighet och balans och ska duscha i ett badkar kan det uppstå 

hinder. I vissa fall kan man inte ens gå i badkaret, utan tvingas stå utanför badkaret och 

duscha. I denna situation fanns oroskänslor redan innan deltagarna skulle gå in i duschen, det 

är först efter att en lyckad duscha utan några skador som man kan slappna av och känna sig 

nöjd och glad. Under tiden man duschar kan deltagarna tänka saker som ”Fixar jag det här?” 

och ”Jag skulle ha tagit emot hjälp”.  

”Men duscha är jätteviktigt också, att man känner sig fräsch. Det är viktigt om 

man har badkar eller … och då kanske inte kan gå i och ur men då är det ju bra 

om man kan få en dusch istället. För det är alltid lättare.” 

En annan utmaning som nämndes var angående trappor: 

”Ja, men det är jättebra. Bara en sån sak som att när jag går ut och handlar, jag 

har svårt att gå nämligen, mina knän, jag har artros i dem, så jag har jättesvårt 

med trapporna hemma. Gå vanligt, no problem. Men just uppför och nerför. Och 

då har jag en sån där dramat med mig och slå släpar jag den upp för trappan och 

det är tufft. Och då tänker jag bara en sån enkel sak, man skulle kunna ha en hiss, 

hissa upp den på min balkong.” 

Det är viktigt att bostaden ska vara anpassad till den som behöver använda en rullstol. I det 

fallet blir ofta dörrar ett problem, likväl bostadens utformning. Likväl diskuterades dörrar, att 

det kan vara svårt att ta sig genom en dörr med rullstol in när en dörr stänger sig. Dörrar, 

förhöjda toaletter, trösklar, handfat, stora badrum etc. Att bilstolen kan skutas ut så att det blir 

enklare att sitta 

”/…/Man kan inte ha överskåp med tallrikar, utan det ska vara förberett så man 

kan få in snabbt saker i underskåp och mikron måste vara nåbar./…/” 

” vi har ju en förhöjd toastol hemma då, det är många som kommer till oss ’En 

sån här skulle jag vilja ha hemma.’” 

” Så vissa saker skulle kunna standardiseras helt enkelt för att underlätta för 

alla.” 

Deltagarna diskuterade olika lösningar på hur en toalettsits skulle kunna vara för att passa 

alla: 

” Eller den känner av vem det är som sitter, som det är på bilförare med sätet, det 

ställer in sig. ’Jaha, här kommer lilla Kia. Då ska vi ha den höjden.’ 

Automatiskt.” 

I samband med detta diskuterades även vikten av att det är en lösning som fungerar för alla, 

även ekonomiskt, en enkel och bra lösning som inte kräver att man behöver bygga om för 

mycket: 
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”Måste vara mycket enklare som flera kan använda billigare, inga stora 

investeringar, inga stora installationskostnader. Enkla lösningar. Det behöver 

inte vara superbt, men hyfsat bra.” 

”Det ska ju vara enkla lösningar som inte är dödyra.” 

”Som när [namn] kom hem då från sjukhuset så fick vi göra ganska stora ingrepp 

i huset.” 

Generellt sett återkom temat av individanpassning utifrån individens behov. Exempelvis 

diskuterades det huruvida det är utmanande att gå på teater, speciellt när man är nyopererad 

och kan ha svårt att sitta under en längre tid.  

”Men för henne nu, i hennes ställning, så är det en utmaning.” 

”Man ska utgå från någon slags handikappanpassning på allt när man bygger 

nytt.” 

”Alla har ju inte samma behov/…/” 

”Ja, men vi är ju det, vi tänker olika och känner olika.” 

DELT: ”För det är många som sitter ensamma som helt enkelt inte vågar gå ut, 

just därför de är rädda för att ramla.” 

DELT: ”Eller inte har några som de känner som de följer med. Så det gäller att 

hitta några som man kan gå med tror jag, eller någon, så man inte känner sig så 

ensam när man kommer.” 

DELT: ”Just det. Och då är egentligen då när man kommit ut som man får träffa 

de där andra.” 

DELT: ”För det märker jag också även på de här föreningarna som jag är, jag 

fångar ju upp en del. En del är ju fånga upp dem annars kommer de inte 

tillbaka.” 

Andra lösningar för en bättre hemmiljö som nämns av deltagarna:  

- En hjälpare som kommer hem och besiktigar lägenheten ur fallsynpunkt 

- Angående att reparera huset. Det är bättre att ta hjälp av fixartjänsten eller familj än att 

göra något som kan riskera hälsan: 

”Vi börjar med att konfiskera hans stege tycker jag.” 

- Trappuppgångsansvarig: 

”Jo, men jag tänkte på den, ni pratade om att engagera hyresvärdar och så, att 

det är väldigt viktigt att det är någon person som håller i de här aktiviteterna för 

att det ska bli någonting över huvud taget. Och jag funderade lite hemma redan 

på det här, hur man skulle kunna lösa saker med typ frivilliga människor, 

volontärer, så tänkte jag att det skulle vara väldigt bra om det i varje 
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trappuppgång fanns någon som var ansvarig. Den personen behöver inte göra så 

mycket men man skulle kunna gå till den personen och säga ’kan du ringa dit och 

dit åt mig, kan du fixa så någon kommer och …’” 

Möjligheter: 

 Att ha radion på i hemmet kan upplevas som socialt 

 Många kommer själva på egna lösningar på individanpassning av lägenheten. 

Utmaningar: 

 Hur kan vi individanpassa den fysiska utformningen av bostaden och utemiljöer för att 

främja självständighet? 

 Hur kan vi skapa trygghet i vardagen och identifiera ett förändrade mönster hos 

hyresgästen? 

 Hur kan vi stödja, strukturera, planera, påminna om olika aktiviteter för hyresgästen? 

 Hur kan vi stödja hyresgästen vid användande av olika produkter? 

5.7 Navigera i samhället 

Detta var det område som minst antal av deltagarnas aktiviteter kategoriserades inom (Figur 

16). Vilket också en av deltagarna reflekterade över: 

”Men är det inte anmärkningsvärt att vi inte har fått någonting i navigera i 

samhället? Hur kommer det sig egentligen att vi inte tycker att det är ett 

bekymmer?” 

Det som fokusgrupperna diskuterade mest var aktiviteter där man ofta förväntas vara digitalt 

delaktig exempelvis vid bussresor eller när man betalar räkningar.  

” /…/ och allt nästan är i dag det här med smartphone och allt finns ju med på 

nätet.” 

” Nej, och Östgötatrafiken måste man väl nästan ha en app i dag för att kunna få 

åka med bussen. De håller på att ändra system.” 

 

Figur 16 Ordmoln över aktiviteter som deltagarna kategoriserade till Navigera i samhälle 
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5.7.1 Kunskap 

Deltagarna kom ofta tillbaka till att det är inte bara viktigt att ha teknologin, det är minst lika 

viktigt att också ha kunskapen i hur man använder den: 

”Men nu för tiden har ju nästan alla en … som jag också har, en smartphone. 

Och kan man inte sköta den, det är ju inte kul, då.” 

”Men det försvinner ju mycket av den personliga servicen. Förr kunde du ju gå 

till ditt postkontor och så få en helt annan service personligt. Det kan ju inte nu. 

Man är ju väldigt utlämnad till att kunna data.” 

Kunskapen att kunna hantera tekniken ses som en inkörsport till många andra saker. Sätt att ta 

in kunskap via exempelvis datakurser på Hagdahlska huset, på biblioteket, av privata tjänster 

såsom IT-fixarna och seniornet eller med hjälp av barn och barnbarn nämndes. 

”Och det finns mycket mer än bara litteratur. Datorer, framför allt. Och som 

gammal kanske man inte är så duktig på det här, hänger med riktigt på det här 

med datorer. Och då kan man behöva lite hjälp, och det kan man få där.” 

(angående biblioteket) 

Deltagarna diskuterade hur datorkunskap öppnar upp för saker: 

”För att vara lite uppdaterad vad som händer.” 

”Det blir ju så att ju mer man kan om datorn, desto mer blir det navigera.” 

En deltagare beskrev att han tror att Karl får hjälp med datorn av sin familj, men på frågan om 

han får hjälp någon annanstans så tänkte han att man blir mer beroende: 

”Då blir man ju strandsatt liksom.”  

På en workshop diskuterades det hur utmanande det var att hitta och boka tider på 

vårdcentralen:  

”Nej, kunskap i nätet också. Det måste jag säga. Det har jag erfarenhet av. Jag 

klarar inte att avboka eller boka på nätet, utan jag ringer.” 

5.7.2 Nya system 

En deltagare hade tankar om framtiden, att det skulle vara svårt att hänga med i utvecklingen.  

”Man känner sig hur dum som helst.” 

”Är det bara jag som inte fattar detta?”  

Så i dag så var jag på Ica och handlade. Ja, då är det ett nytt system igen. Då ska 

man trycka in sitt personnummer. Så tänkte jag: varför ska jag trycka in mitt 

personnummer? De vet ju vem jag är. Vad är det för dumheter? Jag vill inte 

trycka in mitt personnummer överallt hela tiden. Det ska man inte behöva. Jo, det 

fick man göra där. Det fanns inte något annat att välja på.” 

Flera av grupperna diskuterade en nya applikation för att köpa bussbiljetter. 
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”Precis. Eller nu kom det en ny app av Östgötatrafiken i min telefon, och den 

begriper jag mig inte alls på. Så nu måste jag lära mig den igen för att kunna se, 

vart ska jag åka?” 

” Och det är klart, har man inte den där telefonen och har man inte den där 

appen nedladdad, då är det bekymmer.” 

5.7.3 Transport, kan vara svårt men viktigt 

En deltagare uttryckte på frågan om hur givande det är att åka buss, att det var nödvändigt.  

En utmaning inom att navigera i samhället var i hur man använder sig av applikationer på 

telefoner och liknande för att åka buss. Man behöver kunna ta reda på information till 

exempel var det finns busshållplatser samt genomföra handlingar till exempel att köpa 

biljetter. Att kunna tillgodogöra sig transportmöjligheter påverkar möjligheten att delta i 

aktiviteter eller göra saker man vill. Deltagare nämner att man blir stelare och att saker får ta 

lite längre tid. 

”Man vill till aktiviteten och man vill återkomma hem.” 

Flera grupper diskuterade att bussresor kan vara svårt, exempelvis att veta är bussen går, hur 

man ska köpa biljett, att man ska få en plats att sitta, att man är ostadig på benen, tt det kan 

vara svårt om man har en rullator m.m. Att detta skapar oro: 

”Om man inte är van att åka buss kan det vara jättehinder. ” 

”Jag trycker alltid fel. Och jag åker sällan buss, men när jag trycker så blir det 

fel och så lyser det rött och får chauffören stanna och så får han hjälpa mig.” 

Deltagarna pratar om risken att konsekvenserna av att transporten är krånglig blir att man blir 

kvar hemma och ensam.  

”Det ska vara lätt att leva, lätt att ta sig någonstans, även fast man är äldre och 

har funktionshinder och så tycker jag.” 

Valet av färdmedel påverkas av hur man mår och färdmedel och val av färdmedel påverkar 

känslan på en aktivitet.  

”Nej, jag har skrivit att om jag vill delta i en aktivitet, jag tog som exempel en 

teaterkväll, så bestämmer jag hur jag ska kunna ta mig dit och därifrån på ett 

säkert sätt. Och då kan jag slappna av och ha utbyte av aktiviteten.” 

5.7.4 Att delta i samhället på distans 

Vissa associerades även tillgodogörande av samhälleliga tjänster såsom läkarbesök och 

bibliotek till denna kategori. En av deltagarna berättade om sin pappas problem med att 

använda telefonen för att exempelvis ringa vårdcentralen: 

”/…/Jag tänker på min pappa speciellt, som hör väldigt dåligt. Alltså när man 

ska, ja, men kontakta olika kanske myndigheter, eller vad det nu kan vara. Så har 

ju han jätteproblem med det, och de här knappvalen man ska göra. Och kanske 

man ska ringa till vårdcentralen och lite sånt där. Det har han problem med.” 
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En av deltagarna berättade om ett tillfälle där det var svårt att komma i kontakt med 

sjukvården, men istället använde en nättjänst för att prata med en läkare och var väldigt nöjd, 

även om hen inte hade samma förtroende som vid ett traditionellt besök. En annan av 

deltagarna uttryckte sig väldigt positivt angående läkarbesök på distans: 

”Och att få en platta och ligga i sin säng i lägenheten och ha direktlinje till 

doktor och så vidare, det är ju en utopi.” 

Deltagarna diskuterade även vilken roll man har mot vården, och att den information som 

finns på internet kan påverka hur man relaterar till vården. 

”Sen förändras dem man vårdar också. Jag tror att vår generation kommer ställa 

betydligt större krav än vad tidigare har gjort. Jag har sagt det till läkare att förr 

kom patienter med mössan i hand. I dag kommer vi med en PDF och säger att så 

här ska du göra.” 

Fler tankar om framtiden. Detta är ett exempel på när en av deltagarna tänker på hur 

framtidens matleveranser kan ske: 

”Det kommer hem en kasse med en drönare, dimper ner utanför dörren.” 

En deltagare berättar att deras familj ibland träffas på videosamtal på datorn. En deltagare 

berättade att han använder snapchat för att ha kontakt med sina barnbarn. Andra deltagare 

säger att de inte vill ha det så. Risken att det slår ut att träffas på plats tas upp. Det 

diskuterades även i relation till att det var en generationsfråga 

”Jag vill ha dem hemma eller någon annan stans.” 

”Jag tänker bara att det är risken att det slår ut att man träffas på plats.” 

”Men jag tror också att i takt med att de nuvarande äldre äldre så att säga 

försvinner så tror jag att vi andra har ändå varit med i datasamhället och så, så 

att vi är inte riktigt lika främmande för det. Och kommer det sen enklare 

applikationer så tror jag också det kommer bli enklare att hantera.” 

”Men där kan man också fundera på, vi som har vuxit upp då med datorer och 

sånt här, nya generationen, alla våra grupper vi har på internet, Facebook och 

Messenger och alla de här. Det är också ett sätt att umgås och inte känna sig så 

isolerad och ensam.” 

Det fanns också negativa inställningar till att på olika sätt delta i samhället på distans. En 

deltagare uttryckte sig såhär angående sociala medier: 

”Och skulle man ta bort den tiden man lägger på Instagram och Facebook och 

andra och lägger den tiden på gemenskap, då skulle det bli hur roligt som helst i 

samhället.” 

5.7.5 Tillgodogöra sig nyheter 

Att läsa tidningen eller på andra sätt ta till sig nyheter är viktigt för flera av deltagarna. En 

deltagare nämnde att hon använder taltidning och pratar om hur viktigt det är för henne: 
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”För mig är det socialt. Att man hänger med i vad som händer, både lokalt och 

globalt.” 

”Men det är också lite att navigera i samhället, att höra och se vad som händer. 

Eller höra vad som händer och hänga med.” 

Vissa hälsotillstånd gör att man inte längre kan göra saker på det sätt man brukade. I citatet 

nedan är från en diskussion om att se på TV, och ta del av nyheter.  

”När man inte ser så … ser knappt, inte ser alls. Då läser man inga böcker. Och 

då är tv ovärderligt. För då får man ju det till sig där i stället.” 

5.7.6 Ekonomi 

För att kunna utnyttja vissa tjänster i samhället krävs idag att du har vissa tekniska prylar, 

deltagarna diskuterade den kostnad som detta medför 

”Det var ingen som sa till mig för 20 år sen att när du blir pensionär så måste du 

lägga ut 7 000-8 000 var tredje år på telefon och lika mycket på glasögon.” 

”Och det är ju inte bara den kostnaden. Det är ju månadskostnad. Och sen om 

man vill ha ytterligare, inte bara det här, då kostar det ännu mer. Så det är 

förenat med en stor kostnad.” 

Möjligheter: 

 En deltagare tänkte att fri buss skulle lösa många problem. 

 Det finns olika sätt att tillgodogöra sig teknisk kunskap, med hjälp av kurser eller 

familj. 

Utmaningar: 

 Hur kan vi samla och tillgängliggöra information för hyresgästen i närområdet? 

 Hur kan vi stärka kunskap och trygghet hos hyresgästen - om hur man använder digitala 

lösningar? 

 Hur kan vi leverera individanpassade tjänster/produkter på distans på ett sätt som ger 

samma eller ett nytt värde till hyresgästen? 

 Hur kan vi kommunicera på olika språk? 

5.8 Målgruppen 

Målgruppen i den här studien är personer som närmar sig behov av omsorgsinsatser, eller 

kanske redan nu funderar på att söka boservice eller hemtjänst, det kan vara äldre personer 

eller personer med funktionsvariation. En viktig faktor för målgruppen är att bibehålla sin 

självständighet och möjligheten att bo kvar i sitt eget boende. 
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Denna målgrupp har mängd olika behov som kan ta utgångspunkt i bland annat fysiska och 

sociala behov. Dessa behov kan vara mer eller mindre tillfredsställda i dagens läge och därför 

påverka individens liv. Det kan exempelvis vara svårigheter att leva ett självständigt liv på 

grund av utformning av kök, badrum toalett. Det kan också vara behov som inte tillfredsställs 

grundat i ett digitalt utanförskap.  

Deltagarna delar under workshoparna med sig av olika erfarenheter och saker som de känner 

till med varandra. Till exempel att för att motverka ensamhet kan man äta maten på ett 

äldreboende. Mötet blir som ett slags forum för att dela kunskap. 

Deltagarna verkade uppskattade mötet, även om vissa hade andra förväntningar innan på vad 

det skulle innehålla.  

”Jag var väldigt positivt överraskad över det vi har diskuterat. Det var roligt att 

ni kom in så på detaljer som man går och tänker på själv ibland.” 

5.8.1 Den påhittade personen Karl/Kajsa 

Flera av deltagarna visade på att de brydde sig om Karl/Kajsa: 

”Han måste ju kunna laga lite mat själv tycker jag. Det är synd om han äter 

hämtmat bara.” 

”/…/Jag tänker på stackars Kajsa som hade det bekymmersamt som bara blev 

hemskickad och avsläppt innanför dörren. Det är ju helt otroligt för det ska inte 

hända.” 

Likväl ville de lösa hans potentiella hinder: 

”Nya linser i ögonen. Inget starr längre. Ja, men det är strålande. Och så lite nya 

glasögon. Så han kommer ju se riktigt bra nu.” 

En av deltagarna tyckte att Karl var lite ”för frisk”: 

”Jag tycker Carl var lite för frisk för att se in i framtidens problem. Det är ju att 

vi ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Jag tycker att det var lite ytligt. Jag 

hade velat gå djupare.” 

En deltagare frågade lite skämtsamt: 

”Är Kajsa med då nästa gång då?” 

Vem är egentligen äldre? Vad är det att vara äldre? En deltagare uttryckte sig såhär: 

”Men hon var ju inte så gammal. Hon var ju bara 75 år.” 

Som avslutande ord, är ett citat av en av deltagarna: 

”Livet är ju inte slut bara för att man blir äldre.” 
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6 Diskussion 

Denna rapport sammanställer resultat från studentmedarbetartjänsten ”Studentmedarbetare för 

ökad Innovationsförmåga inom Social sektor” vars uppdrag är att identifiera och beskriva ett 

problem inom social sektor där en lösning saknas och föreslå en innovationsmodell som kan 

bidra till att lösa problemet. Syftet med denna rapport är att föreslå hur ökad 

innovationsförmåga inom social sektor ska kunna realiseras. Detta genomförs genom att 

applicera tjänstedesignmetoder i förstudien i projektet ”Enkelt och tryggt hemma” som 

undersöker följande frågeställningar: 

 Vad finns det för värden i hemmiljön för äldre? 

 Vilka utmaningar finns associerade med att bo kvar hemma som äldre? 

 Hur kan värdena stärkas och utmaningarna underlättas för de äldre som bor kvar 

hemma? 

I följande avsnitt kommer först metoden för att komma fram till resultaten att diskuteras följt 

av en diskussion av respektive frågeställning.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Fokusgrupper 

Rekryteringen av fokusgruppen kan ha påverkat resultatet. Då majoriteten av deltagarna var 

rekryterade på en mässa med flera föreläsningar kring digitala tjänster och teknik kan det 

innebära att deltagarna på fokusgruppen var särskilt positiva till teknik samt personer som 

vanligtvis väljer att delta i olika sociala sammanhang. De personer i målgruppen som har ett 

större behov av hjälp att ta sig ut ur hemmet för att delta i sociala sammanhang var inte 

representerade, även om tankar kring detta ämne kom upp i diskussionerna.  

Vissa ämnen som diskuterades kan vara av känslig karaktär, därför var det viktigt att skapa ett 

tryggt och öppet klimat. Saker som gjordes för att uppmuntra detta vara att: deltagarna fick en 

egen plats med namnlapp, fika erbjöds, en intro-övning och debriefing genomfördes där alla 

fick komma till tals, lära känna varandra och få stöd i att ta ordet. Under en av fokusgrupperna 

blev det väldigt tydligt hur deltagarna öppnade sig om mer känsliga ämnen mot slutet av 

tillfället när tilliten för varandra byggts upp. En fördel med att ha flera fokusgrupper var att de 

olika grupperna kunde ha olika fokus och att facilitatorerna av fokusgrupperna kunde bygga 

upp erfarenhet av ledandet av gruppen och enklare kunna bidra till ett sådant klimat.  

Genom att låta deltagarna i fokusgrupperna vid flera tillfällen skriva ned sina tankar på post-

it-lappar innan diskussionerna startade gavs möjlighet för de som behöver mer tid för 

individuell reflektion att få möjlighet att ta ordet, det kan även ha hjälp till att undvika 

”observers effect” där en individ i gruppen färgar allas åsikter (Stickdorn, Hormess, Lawrence 

& Schneider, 2018). 

Personan som användes på fokusgrupperna var inte baserad på data utan på erfarenheter från 

en person i projektgruppen som tidigare jobbat med målgruppen, vilket är i linje med hur både 

Arvola (2014) och Olsen beskriver är sätt som personor kan utvecklas, men som inte är att 

föredra. Å ena sidan är det problematiskt, men å andra sidan kan man det ses som att grunden 

för personan är förbereds innan fokusgruppen, men att personan utvecklas tillsammans med 



Enkelt och Tryggt hemma Linnea Bergsten 

 

40 (61) 
 

  

målgruppen och att den då baseras på förstahandsinformation från de faktiska användarna. 

Tanken med att använda Karl/Kajsa var att deltagarna skulle kunna att lägga in sina 

erfarenheter och kunskaper från sig själv och andra för att komma åt den verkliga situationen. 

Flera av deltagarna visade på att de brydde sig om Karl/Kajsa, de ville hen väl och ville lösa 

hens problem.  

Gudjonsdottir och Lindquist (2008) beskrev vikten av att personan är trovärdig så att alla 

aktörer som hanterar personan tror på den och upplever den som en riktig person. Vid ett av 

fokusgruppstillfällena uttryckte en deltagare att personan var en beskrivning av henne själv, 

att hon hade samma bakgrund som personan. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att 

personan är trovärdig för deltagarna. Studien av Evertsson och Johannsson (2008) visade på 

berättelser om hur vardagen förändras efter exempelvis en olycka, där oro för framtiden 

existerar vilket även stödjer trovärdigheten i valet att lägga in ett fall i berättelsen om 

Karl/Kajsa.  

En anledning till att minst antal aktiviteter kategoriserades till kategorin Navigera i samhället 

kan ha varit att projektgruppen inte lyckades förmedla vad som var tänkt med det 

fokusområdet och att det området skulle behöva definieras ytterligare för att kunna 

kommuniceras. 

I resultatet rapporteras inte vilken individ som sagt vad är inte rapporterade i resultatet. 

Anledningen till detta, att citat inte refererar till urskiljbara anonymiserade individer, var att 

transkriberingarna för de olika grupperna var inkonsekventa med att rapportera ”deltagare” 

eller individer. Detta kan vara problematiskt utifall det finns individer eller grupper som kan 

ha tagit mer eller mindre plats i rapporten.  

Ingen demografisk information samlades in av deltagarna. Detta kan vara problematiskt för att 

kunna generalisera till den specifika målgruppen, men å andra sidan var detta en förstudie 

med en mer utforskande approach. Ytterligare studier användes sedan för att styrka resultaten.  

6.1.2 Analys 

Kundresekartorna likväl graferna utvecklades och mycket intressant diskussion genererades 

under arbetet med dem. Genom att diskutera känslor och tankar och tvingas diskutera om vad 

som är utmanande eller givande angreps intressanta aspekter av aktiviteter. Däremot användes 

materialet inte så mycket i efterhand. 

Vad det gäller graferna kategoriserade de flesta aktiviteter i utmanande samt givande. Tanken 

var att de aktiviteter som hamnade i det fältet skulle vara de mest intressanta att gå vidare med 

eller stödja. Deltagarna såg både utmaningar och möjligheter med de flesta aktiviteter som de 

genererat. En potentiell anledning till detta kan vara för att de enbart tog upp aktiviteter som 

de tyckte var intressanta, en annan kan ha varit att det uppfattades mer prefererat att föreslå att 

aktiviteterna var utmanande samt givande.  

Att använda ordmoln i en graf för att visualisera resultaten från graferna kan vara 

missvisande. Detta då det kan uppfattas som att exempelvis de ord som av slump hamnade 

ovanför andra ord är mer utmanande än de som hamnade under, vilket inte är fallet. Troligtvis 

borde inte detta ha haft så stor påverkan, då det var en av flera visualiseringar och att även 

resultatet presenterades i tabeller.  

En del databortfall skedde i fotograferingen av post-it-lappar samt vid svårläst handstil på 

post-it-lappar, detta kan ha påverkat resultatet något. Till exempel fanns det väldigt få ord i 
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vissa av fälten i graferna över utmanande och givande, om det hade funnits mer data hade det 

kunnat finnas fler ord som kan ha hamnat i de fälten med mindre frekvens. 

I arbetet med att finjustera utmaningarna så blev det en diskussion om huruvida ensamhet är 

ett problem som främst var relaterat till fokusområdet socialt eller hälsa. En sak som låg till 

grund för detta var att analysen av materialet utgick ifrån fokusområdena. Ett alternativ hade 

varit att göra en induktiv tematisk analys och funnit nya teman oberoende fokusområdena. 

Detta hade kunnat resultera i teman så som exempelvis: ensamhet, aktivitet, transport. 

Materialet hade eventuellt kunnat vara tydligare, lättare att jobba med och kommunicera 

vidare.  

6.1.3 Visualiseringar 

Diana, Pacenti och Tassis (2012) beskriver att det är till fördel att använda representationer 

från de olika fälten i deras uppdelning av visualiseringar i deras förhållande till tid och 

abstraktion (se Figur 2). I detta fall har representationer i form av kartor (Figur 8 och Bilaga 

F-J), bilder (se Figur 14) och berättelser (se Figur 9) använts men inte flöden. Visualiseringar 

som hade kunnat användas är bland annat tomorrow headlines (i kategorin bilder) för att 

visualisera deltagarnas tankar om framtidens tjänster. Visualiseringar från området flöden 

hade kunnat stödja arbetet i utvecklandet av affärsmodellen.  

I detta arbete har visualiseringar använts för att representera nuvarande läget för att artikulera 

insikter, ta lärdom, samarbeta, kommunicera och bibehålla empati (Blomkvist och 

Segelström, 2013). Längre fram i detta projekt kan visualiseringar kunna användas för att 

representera den tänkta tjänsten. På ett sätt kan testperioden då tjänster testas i deltagarnas 

hem skulle kunna ses som en storskalig tjänsteprototyp av den sammansatta tjänsten som 

utforskas i projektet.  

Det som i denna rapport kallas för kundresekartor beskriver hur potentiella användare 

genomför en aktivitet idag. Dessa kan komma att användas som grund för att jämföra hur 

samma aktivitet kan genomföras med en faktisk tjänst. Det kan diskuteras huruvida de borde 

kallas kundresekartor då de i nuläget inte beskriver beröringspunkter med en faktisk tjänst. 

Detta är ett exempel på hur metoder kan anpassad och användas på olika sätt för olika syften.  

6.2 Värden och utmaningar i hemmiljö för äldre 

Den första frågeställningen löd ”Vad finns det för värden i hemmiljön för äldre?”. Dessa 

värden kan ses i resultatets beskrivningar av diskussionerna i fokusgrupperna och i de listade 

möjligheterna. Även aktiviteterna som listats och visualiserats i form av ordmoln är aktiviteter 

som finns i hemmiljön, och de som är särskilt utmanande och givande (Tabell 1) kan vara 

viktigare att stödja. Den andra frågeställningen löd ”Vilka utmaningar finns associerade med 

att bo kvar hemma som äldre?”. Denne besvarades i listade utmaningar i varje område. Nedan 

tas några exempel från resultatet som diskuterats upp och relateras till teori.  

Deltagarna i denna studie verkade generellt sett positivt inställda till framtiden och de 

möjligheter som finns i teknologi och föreslog flera framtidsscenarier där problem löses med 

hjälp av teknologi, vilket exempelvis kan ses i avsnittet ”Tillgodogöra sig tjänster på distans”. 

Detta går i linje med Phoniros (u.å.) undersökning där 87 % var mycket positiva och 12 % var 

positiva inför tekniska hjälpmedel för att fortsätta klara sig själva. Enligt en undersökning av 

SKR (2019b) är 6 av 10 positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik.  
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I enlighet med Phoniros (u.å.) undersökning där 94 % ansåg att det var mycket viktigt att 

fortsätta kunna sköta hygienen på egen hand, var detta även ett viktigt ämne för deltagare 

vilket kan ses i avsnittet ”Individanpassad utformning av boende”.  

Något som stack ut i resultatet var att det fanns en stor mängd oro för framtiden vilket kan ses 

i avsnittet ”Tvåsamhet och ensamhet”. Likväl hade en 27 % känt oro och 58 % känt stor oro 

för att ålderskrämpor ska hindra dem i Phoniros (u.å.) undersökning.  

Hemmet är en plats för sociala relationer och meningsfull aktivitet Evertsson och Johannsson 

(2008), vilket speglas i resultatet där det sociala tar stor plats, se avsnittet ”Det sociala spelar 

stor roll” och att fokusområdet Socialt var det område som flest aktiviteter kategoriserats till. 

Precis som Evertsson och Johansson (2008) fann, så diskuteras både fysiska och sociala 

förutsättningarna för att kunna bo kvar hemma i detta resultat. 

Enligt Phoniros (u.å.) undersökning ansåg 90 % tyckte det var mycket viktigt att kunna 

fortsätta bo kvar hemma, enbart 3 % tyckte det var mindre viktigt, vilket styrker syftet med 

projektet.  

6.3 Stärka värden och underlätta utmaningar för äldre som bor kvar hemma 

Frågeställningen ”Hur kan värdena stärkas och utmaningarna underlättas för de äldre som bor 

kvar hemma?” besvaras och exemplifieras i hur arbetet i projektet ”Enkelt och Tryggt 

hemma” arbetat och kommer att fortsatt arbeta.  

6.3.1 Input till fortsatt arbete i projektet 

I projektet användes materialet för att skapa material för utvärdering av företagen. En av 

kriterierna för deltagande var att företagen skulle beskriva hur deras tjänst eller produkt 

besvarar en av utmaningarna. Utmaningarna användes även som grund för enkätunderlaget 

för mässan. I det underlaget är utmaningarna uttryckta som påståenden som deltagarna ska 

avgöra hur väl de håller med om. Genom att uttrycka och ha med utmaningarna i hela 

processen, så finns användaren representerad i beslutsprocesser genom hela arbetet.  

Foglieni och Holmström (2017) beskriver vidare att värde skapas interaktivt mellan resurser 

och aktörer och ska gå att utvärdera, vilket planeras att göras i projektet. I detta fall är det för 

att se vilka aspekter av värden som respektive tjänst uppfyller.  

Det är en skillnad mellan den kunskap som fås av att observera eller vara i nära kontakt med 

det faktiska användandet av produkten eller tjänsten och uttrycks i vad användaren tänker och 

känner om produkten. Därför är det viktigt att det finns datainsamling i testfaser utöver 

enkäter. Att datainsamlingen kommer så nära användandet som möjligt exempelvis genom 

observation eller som Nadin och Cassel (2006) föreslår att en dagbok används som 

datainsamlingsmetod. Inför testperioden kan projektet förvänta sig att acceptansen av 

tjänsterna kommer att vara högre efter testperioden än innan enligt Tsertsidis, Kolkowska och 

Hedström (2019) som rapporterade att en ökad acceptans och förståelse för teknologins 

fördelar efter implantation. 

När detta koncept utvecklats till verklig tjänst är det viktigt att de digitala hjälpmedlen i 

hemmet är och fortsätter att vara ett stödjande komplement, precis som 

Folkhälsomyndigheten (2018) nämner är välfärdsteknik ett komplement för att öka 

välbefinnandet. Viktigt är det är det även att de som kommer att jobba med detta direkt eller 

indirekt ges verktyg för att vara införstådda i tjänsterna med tanke på det digitala utanförskap 
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som finns i bland annat inom verksamhetsområdet hemtjänst i Linköpings Kommun (Sandén 

& Thunberg, 2019). Där är det extra viktigt att ge stöd och utbildning i införandeprocessen. 

6.3.2 Framtida forskning 

Det finns höga ambitioner vad det gäller digitalisering och en stor tilltro till dess effekt på 

samhället (Socialdepartementet, 2016; Linköpings kommun, 2017). Det finns en förväntan att 

kommuner och landsting ska erbjuda en god digital service som det idag inte levs upp till 

(SKR, 2019b). I den verksamhetsutveckling som sker i symbios med digitaliseringen är det 

viktigt att de som påverkas av förändringarna är med och finns representerade i utvecklandet 

av de nya arbetssätten. Detta kan göras på sättet som gjort i detta projekt.  

Sveriges allmännyttas digitaliseringsråd (2018) trycker på vikten av att aktivt ta till vara på 

möjligheterna med digitalisering istället för att invänta vad andra aktörer gör. Ett sätt att 

säkerställa att digitaliseringen ska ge det tänkta värdet är att undersöka användarnas behov 

samt var värdeskapande faktiskt sker i digitaliseringsprocesser. Värde definieras av 

användaren och skapas mellan tjänsteleverantör och användare (Rose, Göbel, Cronholm, 

Holgersson, Söderström och Hallqvist, 2019) och därför bör användandet av tjänsten 

undersökas. 

Utforska hur man kan jobba med välfärdsteknologi och fall då äldre är sårbara för fall 

inomhus (Wells & Evans, 1996; Duckham, Procter-Gray, Hannan, Leveille, Lipsitz, & Li, 

2013) och det finns lösningar som använder välfärdsteknologi för det ändamålet (Abbate, 

Avvenuti, Bonatesta, Cola, Corsini & Vecchio, 2012). Fortsätta utforska välfärdsteknik så 

som robotar och tele-teknologi (Robinson, Macdonald & Broadbent, 2014; Mois, Mackin, 

Datta, Koon, Rogers, Mitzner & Beer, 2019). 

I detta projekt har insikter kring användarna använts för att utvärdera och matcha befintliga 

tjänster. I framtida projekt kan även nya koncept för tjänster utvecklas med exempelvis 

designsprintar.  
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7 Slutsatser 

Hjalmarsson, Juell-Skielse och Paul Johannesson (2017, s.1) definierar innovation som att 

komma på nya idéer, utveckla nya produkter och processer och att implementera nya 

lösningar i sociala och ekonomiska livet hos människor. I detta projekt har grunden lagts för 

detta idéskapande genom att skapa förutsättningar för att sammanföra befintliga lösningar i en 

nyskapande process och sammansättning av aktörer.  

I detta projekt har utmaningar identifierats (Bilaga K) som kommer att i det arbetet att 

användas som grund när projektet utvärderat tjänsters potential i rekryteringen av företag till 

mässan och deltagares bedömning av tjänsters potential på mässan.  

En grundläggande förutsättning för att möjliggöra innovationsförmåga inom social sektor är 

att skapa förståelse för användaren, att veta vem det är och vad dennes behov är. Genom detta 

kan värdeskapande stärkas. Detta kan genomföras med hjälp av designmetoder men också 

genom att återkommande ställa sig frågan ”Vem är användaren?” och i de fall där det är 

möjligt kommunicera med användaren för att ta reda på dess behov och ha med det i arbetet. 

På detta vis kan arbetet styras så att ”rätt” problem löses (SKR, 2019a). 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga A Studentmedarbetartjänst 
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9.2 Bilaga B Bild och beskrivning av Karl 
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9.3 Bilaga C Intresseanmälan 
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9.4 Bilaga D Agenda fokusgrupper 
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9.5 Bilaga E Informerat samtycke 
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9.6 Bilaga F Kundresekarta - Åka till mötesplats 

 

Ta reda på 
vilka 

aktiviteter 
som finns

Valfrihet

Det här vill jag 
göra

Jag måste ta reda 
på

Vad ska jag ta på 
mig

Förväntan

-

Jag vill delta i en 
aktivitet. jag vill 
komma dit och 
därifrån på ett 

säkert sätt så jag 
bestämmer färdsätt.

Välja 
färdmedel 
ex. söka 

färdtjänst, 
be en vän 

eller 
samåka

Passa tiden

Vet att man är 
sårbar

Ordna 
hemresa

Ordna med 
hemresan/ det vart 

ju bra (fick åka 
med en vän både 

dit och hem)

Kläder

Härligt att få känna 
sig fin!

Äta mat

Viktigt med mat

Ekonomi

Viktigt att man får 
det man vill ha ex. 

vegetarian

Kan vara långt att 
få mat från 
äldreboende

Kan få mat från 
skolor

Känns tråkigt att 
laga mat när man är 

ensam

Kul att se barn som 
hoppar, bra för dem 

äldre

Duscha

Hur ska jag komma 
i och ur?

Enklare att stanna 
hemma

Känna sig fräsch!

Osäkerhet -> 
stanna hemma

Höra av sig 
till 

medresenär

Har jag någon att 
gå med?

Hur tar jag med 
min sjuka partner?

Kolla 
busstider

Planera byten

Orolig

Förflytta sig

Hinner jag?

Rörelse = motion, 
må bra av att gå

Jag provar att prata 
med någon!

Förflytta dramaten i 
trappen är ett 

problem

Osäker trottoar

Taxin kommer inte

"Nu har jag suttit 
här en timme och 

väntat på färdtjänst"

Fri buss hade varit 
en frihet 

stress

På aktivitet

Inkluderad

Jag blir glad av att 
någon pratar!

Ett leende, 
ögonkontakt!

Hemresa

Bussbyten

Stress
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9.7 Bilaga G Kundresekarta - Åka på resa  

  

Finans

Oro ekonomi

Ny resväska

Pengar till mat, fickpengar

Planera 
(blommor Corren 
hunden, någon se 

till hemmet, 
bestämma resa, 

pass)

Oro för pass

Grannen hjälper

Tar hjälp av någon so litar 
på

Resebyrån har svar på allt

Pengar - växla

Resekassa - växla

Spänning

Försäkring

Visum

Förväntan

Packa 
(kontrollera 

medicin, 
utrustning ex. 
skidor, tvätta)

Tvätta kläder

Behöver boka tvättstuga

Jag kan själv!

Grannen kan hjälpa mig!

Mina barn hjälper mig nog!

Min måg kan hjälpa mig!

Hur mycket kläder ska jag 
ta med

Ta sig till avfärd 
(Buss flygbuss 
tåg, samåka till 
resecentrum)

Tar taxi! Bokar

Oro för säkerhet vid 
busshålssplats

Resfeber

Säkerhetskontrollen

Oro för att komma för sent

Stress

På resa

Lämna bagage

Orkar jag ex. utflykter

Tråkigt att komma hem 
igen

Kul med nya människor

Någon "stöter" på mig

Äntligen komma iväg

Språk, bli förstådd

Inte bli rånad
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9.8 Bilaga H Kundresekarta – Bjuda en vän på middag  

 

  

Planera

Hitta på vad man 
ska laga

Bra recept

Planera, inte 
missat något

Välja meny

Oro, osäkerhet

Bjuda in 
sällskap

Allergier

Måste jag?

Ska jag bjuda in 
mig själv istället?

Använda app för 
hemlig middag

Förväntan

Ordna dryck

Alkohol eller 
alkoholfritt

Inköp

Glömt något?

Klarar jag detta?

Är det fräscht?

Dyrt?

Tillgång till el

Elabrott, hur gör 
jag då? Plan B

Panik!  Laga 
värma

Ha 
ingredisenser

Glömde i affären

Förbannad på sig 
själv

Ha redskap

Hjälpmedel för 
jobbiga burkar

Öppna krånglig 
burk, alternativ: 

plastförpackning/
papp. Klaga hos 
tillverkaren om 

möjligt

Öppna krånglig 
burk - frustration 

Tillagning

Timing

Duka

Kontrollera att 
det är rent!

Känns lyxigt!

Äta maten

Blir det 
tillräckligt mycket 

mat?

Ser gott ut!

Näring?

Doft

Klara av att äta

Förväntansfull

Smakar det?

Diska

Trött

Hantera rester

Hur använda 
rester?

Matförgiftning

Mycket rester

Kaffe + 
choklad

Njutbart!

Vila



Enkelt och Tryggt hemma Linnea Bergsten 

 

59 (61) 
 

  

9.9 Bilaga I Kundresekarta – Grilla med grannarna  

 

Såg på 
anslagstavlan

Nyfiken

Glad

Nyfiken

Kontrollera tid 
och plats

Hoppas jag kan

Kan jag då?

Äntligen händer 
något!

Grannen 
ringde på bjöd 

in

Glad att bli inbjuden

Öppna dörren

Orolig, vem?

Orolig

Planering 
(någon 
behöver 

handla, någon 
behöver ta på 
sig ledarskap, 

Kajsa får 
rollen som 

sagoansvarig)

Vad ska vi grilla?

Tänk om jag inte får 
plats?

Får inte bli för stor 
grupp

Anmälan måste 
finnas för att veta 

antalet

Jag vill hjälpa till!

Hur många blir det?

Vad händer i deras 
liv? (deltagarna) 

Olika 
informationskanaler

Samhället: socialt 
ansvar

Det blir för stökigt

Kolla väder

Hoppas det inte 
blåser

Olika väder är bra 
för olika personer

Hoppas det inte 
regnar

Inköp

Allergier

Dela på ansvaret

Ekonomiskt ansvar?

Alla får ta med eget 
att grilla

Kontrollera 
utrustning

Hur många grillar?

Grilla

Får nya idéer om att 
ses i gruppen

Vad ska vi äta?

Ensam i vanliga fall

Kan leda till 
barn/växtvakt

Mitt ansvar kan bli 
jobbigt

Vill bara umgås

Vi måste ha en 
presentation där vi lär 

känna varandra

Det här var kul

Gemenskap

Gruppen "vi som 
känner varandra" går 

dit, andra 
exkluderade

Vill ha gemenskap, 
att alla bjuder in

Efterarbete
Gruppen ses 

och utvärderar

Tipspromenad

alternativ knytis

Välkomna in i lite 
olika lägenheter
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9.10 Bilaga J Kundresekarta – Sköta personlig hygien 

Stäng dörr

Det här 
kommer att bli 

knepigt

Klarar jag det 
här?

Orolig

Osäkerhetskän
sla

Handlat

Plocka 
fram 

handduk 
och 

halkmatta

Nu måste jag 
duscha och 
tvätta håret

Nu ska jag 
duscha, har jag 

allt jag 
behöver?

Hoppas det går 
bra att duscha

Fixar jag det 
här

Hur gör jag om 
jag 

ramlar/halkar. 
Ringa vem?

Vem kan jag 
(oläsligt) Vågar 

jag det?

Tog jag fram 
bäcken-(---)Ska jag klä av 

mig i 
badrummet 

eller? Här jag 
skäms så det 
räcker! (data 

saknas)Tänk om jag 
halkar, var är 

grejerna då (--)

Oro

oro

()

Fy vad 
oanständigt det 

här blev

Klä av sig 
(stol som 

avlastning)

Så dumt med 
ett badkar

Varför avböjer 
jag erbjudandet 
om att få  (om 

att få en dusch) 
i stället för 

badkar

Vad långt bort 
kranen sitter, 
hur ska jag nå 

dit?

Tänk a(--)Nu 
blir(--)

Jag skulle ha 
tagit emot 

hjälp.

Klarar jag sätta 
på vattnet?

Hur var det (m-
-) jag (r---) (j---
) vrida höger -

vänster på 
kranen? 

(Hänga) mellan 
sistJag skall 

(törster) vara 
detta, men att 

vart bättre utan 
badkar!

Badkaret borde 
tas bort. Nu 
kanske jag 
halkar igen

Orolig

Böja sig 
och sätta på 

duschen

Ställa in 
vatten

Blöter sig
Tvålar in 

sig

Räcker jag till 
(le--) och 
duscha 

underlivet?

Plocka fram 
två och 

schampo o (---
) var ska jag 

ställa grejerna?

Får inte tappa 
balansen

Det blir nog 
bra det här

Usch vad 
jobbigt det här 
ar. Borde (---) 

hjälp

Sköljer

Fyyy så blött 
det blev på 

golvet och en 
massa halt 

lödder ligger ju 
kvar!

Måtte (-----) 
häll (---)

Det doftar gott!

Hur skall det 
här sluta? Inte 
en gång till!

Jag behöver 
hjälp med (---) 
i fortsättningen

Kan halka! 
Schampo på 

golvet utanför 
mattan

Skönt att 
duscha

Äntligen!

Skönt att 
duscha

Förflyttar Torkar sig
Gå till 

sovrummet
Duschat

Det gick ändå 
bra. Skall jag 
våga göra om 

det?

Nu var det 
klart skönt att 

det gick!

Det här gick ju 
bra.

det här var 
skönt - Jag 

klarade det -
jag kan göra 
om det! Skall 

tvätta för (s----
)! för att lugna 

(----)

Jag klarade 
det! Men det 
vore nog bra 
om badkaret 

försvann!

Kanske måste 
ha mer hjälp 

med detta i alla 
fall

Nöjd och glad

Torka upp

Det gick ju 
bra!

Skönt att det 
gick bra!

Phu! Det gick 
ju bra

Lättad 

Sista gången 
jag gjorde det 

här ensam

Nöjd

Plocka 
undan
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9.11 Bilaga K Utmaningar 

Navigera i samhället 

Hur kan vi samla 

och 

tillgängliggöra 

information för 

hyresgästen i 

närområdet? 

 

Hur kan vi 

stärka kunskap 

och trygghet hos 

hyresgästen - 

om hur man 

använder 

digitala 

lösningar? 

 

Hur kan vi leverera 

individanpassade 

tjänster/produkter 

på distans på ett 

sätt som ger samma 

eller ett nytt värde 

till hyresgästen? 

Hur kan vi kommunicera på 

olika språk? 

 

Hemmiljö 

Hur kan vi 

individanpassa 

den fysiska 

utformningen av 

bostaden och 

utemiljöer för att 

främja 

självständighet? 

Hur kan vi skapa 

trygghet i 

vardagen och 

identifiera ett 

förändrade 

mönster hos 

hyresgästen? 

Hur kan vi stödja, 

strukturera, 

planera, påminna 

om olika aktiviteter 

för hyresgästen? 

 

Hur kan vi stödja hyresgästen 

vid användande av olika 

produkter? 

 

Hälsa 

Hur kan vi 

erbjuda 

hyresgästen 

verktyg för att 

möta oro och 

minska ofrivillig 

ensamhet? 

 

Hur kan 

hyresgästen ta 

ökat ansvar för 

någon form av 

egenvård i 

samband med 

försämrat 

allmäntillstånd? 

 

Hur kan vi ge 

hyresgästen en 

bättre 

matupplevelse som 

helhet? 

 

Hur kan 

hyresgästen 

fortsätta vara 

självständig 

och få kunskap 

som leder till 

att hen klara sin 

personliga 

hygien, dusch- 

och 

toalettsituation? 

Hur kan vi 

skapa 

möjligheter 

för rörelse 

och motion 

på nya sätt? 

 

Socialt 

Hur kan vi skapa 

ökade 

möjligheter för 

äldre att finna 

nya 

sammanhang 

och bryta 

ofrivillig 

ensamhet? 

Hur kan vi skapa 

förutsättningar 

för att behålla 

kontakten med 

våra nära och 

kära? 

Hur kan vi skapa 

ökade möjligheter 

för mötesplatser i 

vardagen? 

 

Hur kan hyresgästen behålla 

och uttrycka, utveckla sin 

identitet, historia och 

bakgrund, livsresan med 

närstående eller andra? 

 

 

 


