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Sammanfattning 
Vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer har en roll som liknar en projektledares. De ska 

hålla koll på möten med vårdpersonal från sjukhus och habilitering, se till att personal på skola är 

informerade om barnets behov, samt se till att mediciner, hjälpmedel och annat material barnet 

behöver finns tillgängligt. Det här projektet syftar till att ta reda på hur en tjänst som ska underlätta 

för vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer skulle kunna designas, med insikter från 

metoden Formative Service Evaluation Technique (F-SET). Metoden baseras på en teori om avsikter 

för användning, och undersöker intresset av att använda en ny tjänst. Genom scenarier och en 

pappersprototyp introducerades vårdnadshavarna för tjänsten, och genom en enkät och intervju 

med vårdnadshavarna erhölls insikter utifrån vilka lösningsförslagen togs fram. Att använda avsikter 

för användning som utgångspunkt tidigt i en designprocess genererade givande insikter om vad som 

skulle göra tjänsten till en bra tjänst. I tjänsten samlas information kring barnet på ett ställe och på 

ett strukturerat sätt. Informationen kan lätt delas med andra, till exempel vikarier och 

sommarpersonal, vilket gör att vårdnadshavarna inte behöver fundera över om dessa personer 

känner till barnets behov. Designerns reflektioner över designprocessen är ett bidrag till andra som 

ska genomföra liknande projekt.  
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1 Inledning 

Som vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer ställs man dagligen för utmaningar och rollen 

som vårdnadshavare kan jämföras med en projektledarroll. Bland annat ska skola, skolskjuts, möten, 

besök hos habilitering och läkare koordineras. Eventuell specialkost, material, och mediciner måste 

alltid finnas både i hemmet och på skolan, och man måste se till att barnet får sin 

rehabiliteringsträning. 

Barnet kommer behöva vårdnadshavarnas hjälp i många år och de får ändra om i sina rutiner både på 

jobbet och i hemmet, samtidigt som ekonomin och relationer påverkas (Laskar, Gupta, Kumar, 

Sharma, & Singh, 2010; Pelentsov, Fielder, & Esterman, 2016; Özyazicioʇlu & Buran, 2014) . 

Pelentsov et al. (2016) intervjuade föräldrar till barn med en ovanlig sjukdom, om vilka erfarenheter 

de har av att vara förälder till ett barn med en ovanlig sjukdom. De upplevde bland annat att de 

tappade kontakten med sina vänner och att förhållandet kunde bli lidande. Vidare kände de att de inte 

fick tillräcklig förståelse från samhället och att läkarna inte var lyhörda inför föräldrarna i den 

information de gav angående barnet och att man som förälder måste ha mycket information och 

kunskap om sitt barns sjukdom för att få läkarnas respekt. Dessa faktorer, finansiella problem, 

försämrade relationer, mindre fritid och negativa attityder från samhället, i sin tur ökar föräldrarnas 

stress, oro och risk för depression (Uskun & Gundogar, 2010). Föräldrar känner även att de har det 

yttersta ansvaret för sitt barn och har därmed ofta svårt att lita på att någon annan förutom familjen kan 

ta hand om barnet (Pelentsov et al., 2016; Özyazicioʇlu & Buran, 2014). Att prata med andra föräldrar 

i liknande situation, som förstår och kan relatera, gjorde det lättare att hantera barnets sjukdom. 

I Sverige finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,) (SFS 1993:387) som 

syftar till att individer med funktionsvariationer ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De 

som omfattas av lagen delas in i tre grupper: 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) fanns det år 2013 i Sverige 20 000 barn i åldrarna 0-22 år som fick 

insatser från LSS. Diagnoserna och symptomen hos barnen kan variera stort, man kan ha en begränsad 

förmåga till social interaktion, kommunikation eller föreställningsförmåga. Eller så kan man ha svårt 

att lära sig läsa och räkna, att klara av skoluppgifter eller andra vardagliga saker som att umgås med 

andra, duscha och klä på sig. 
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För att möta ett barn med funktionsvariationers behov på bästa sätt och att barnet får de resurser som 

behövs krävs det att både skola, hälsovård och socialtjänst är involverade (Tétreault et al., 2013).  

Exakt vilka kontakter vårdnadshavare behöver ha varierar beroende på barnets behov, men 

Försäkringskassan (2015) beskriver övergripande hur kontaktnätet kan se ut för en förälder med barn 

med funktionsvariation. De har kontakt med barnsjukhus, sjukhus, försäkringskassan, kommunen, 

habilitering, hjälpmedelscentralen, skolan för att nämna några. På varje ställe är det dessutom ofta fler 

än en person som man måste ha kontakt med. Dessutom händer ofta att både vårdpersonal, socialtjänst 

och skola har en tendens att lägga över ansvar på föräldrarna när det uppstår problem med någon av 

barnets tjänster, vilket gör att de får medla mellan de olika kontakterna (Tétreault et al., 2013). Med 

tanke på detta kontaktnätverk är det många möten, kontakter, samtal och andra moment som 

vårdnadshavare måste hålla koll på. 

Det finns idag många tjänster och hjälpmedel för barn med funktionsvariationer för att de ska kunna 

kommunicera och lära sig saker och bli mer självständiga. Stöd för att hjälpa vårdnadshavare talas det 

dock inte mycket om. Då den stress och de problem som vårdnadshavare upplever, deras syn på 

framtiden och deras förväntningar påverkar både dem själva samt barnet och dess utveckling (Uskun 

& Gundogar, 2010) är det viktigt att även de får ett fokus när det gäller utveckling av nya produkter 

och tjänster. En hemsida som finns till för vårdnadshavare är www.funktionskompassen.se, som 

skapades av Susanne Selander. På funktionskompassen finns tips, länkar och information som kan 

vara bra att ha och känna till som vårdnadshavare till ett barn med funktionsvariation. Inom 

funktionskompassen-initiativet har även ett arbete startat med att ta fram en produkt för att ytterligare 

stötta vårdnadshavare i deras vardag. En produktspecifikation har tidigare tagits fram som innehåller 

olika funktioner produkten skulle kunna innehålla. Produktspecifikationen ligger som grund för detta 

projekt, vilket ämnar vidareutveckla produkten med hjälp av forskning genom design. 

I början av en designprocess, när man ännu är i konceptfasen, kan det vara svårt att testa designen för 

att få åsikter om hur bra den är. En metod som är utvecklad för att kunna testa produkter i ett tidigt 

skede är Formative Service Evaluation Technique (F-SET) (Blomkvist, Åberg, & Holmlid, 2014). 

Istället för att fokusera på att identifiera brister i systemet, vilket traditionella utvärderingsmetoder 

syftar till (Hartson, 2003), undersöker man genom F-SET hur intresset ser ut för att använda den 

tänkta produkten. Man vill förstå intentionerna användaren har att använda produkten och vad som 

påverkar dem (Blomkvist et al., 2014). Att undersöka intentionen att använda en produkt innebär att 

fokus flyttar från att beröra särdrag och funktioner produkten ska ha och om en produkt är bra, till att 

beröra vad som ökar intresset och intentionerna till att använda produkten och vad som gör en produkt 

bra. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta fram olika lösningsförslag för delar ur en tjänst som ska göra det 

lättare för vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer att hantera sitt kontaktnätverk. Att 

hantera kontaktnätverket är en väldigt samordnande roll som innebär att ha tillgång till 

telefonnummer till de olika kontakterna, hålla koll på möten med en kontakt, veta när materiell bör 

beställas eller se till att personal och andra har uppdaterad information om barnet. Lösningsförslagen 

ska tas fram genom att använda kunskap och insikter som erhållits från metoden Formative Service 

Evaluation Technique. 

Frågeställningarna för studien är följande: 

 Hur kan en tjänst vara utformad för att underlätta för vårdnadshavare till barn med 

funktionsvariationer, främst med avseende på alla de kontakter man som vårdnadshavare 

behöver ha och ta? 

Ovanstående fråga kommer jag besvara genom Research through Design. Innan den besvaras finns 

en mängd delfrågor som jag måste jag ta reda på, såsom hur situationen med kontakter ser ut för 

vårdnadshavarna idag, hur de sköter sina kontakter, vad de upplever fungerar bra och dåligt med det 

och i vilka sammanhang vårdnadshavarna ser att tjänsten kan göra nytta. Jag kommer använda en 

metod baserad på en teori om avsikter för användning för att ta samla in denna data, mer specifikt 

metoden Formative Service Evaluation Technique och då detta projekt är den första fasen av ett 

designarbete blir min andra frågeställning: 

 Hur fungerar avsikter för användning att använda som startpunkt för ett designarbete? 

1.2 Avgränsningar 

Projektet har avgränsats till att endast ha deltagare till datainsamlingen från Norrköping. Projektet 

har även avgränsats till att rikta sig mot vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer som 

omfattas av punkt ett i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, det vill säga personer 

med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
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2 Bakgrund 
Nedan presenteras en bakgrund till studien. Bakgrunden ger en introduktion till de 

funktionsvariationer som studien omfattat samt hur det kan vara att vara förälder till ett barn med 

funktionsvariation.  

2.1 Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är ett ramverk för flera olika diagnoser och innefattar autism, Aspergers 

syndrom samt andra autismliknande tillstånd (Hildén & Autism & Asperger Förbundet, 2013). 

Begåvningsnivåerna för individer med autismspektrumtillstånd kan variera från oförmåga till verbalt 

tal till högt begåvad (Millen, Edlin-White, & Cobb, 2010), vilket gör att det finns stora variationer 

mellan individer med samma diagnos och det kan därför vara svårt att dra en tydlig gräns mellan 

diagnoser (Hildén & Autism & Asperger Förbundet, 2013). Autismspektrumtillstånd kännetecknas 

dock av begränsningar i social kommunikation samt enformigt och repeterande beteende och 

intressen (Happe & Frith, 1996).  American Psyciatric Association (2000) beskriver 

autismspektrumtillstånd som nedsatt förmåga att interagera socialt, kommunicera samt begränsade, 

repetitiva och stereotypa mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Då det ofta finns stor 

variation i symptomen hos olika individer med autismspektrumtillstånd har man i Wings Triad försökt 

identifiera vad de har gemensamt (Wing & Gould, 1979, sammanfattad i Happe & Frith, 1996): 

 Begränsad förmåga till social interaktion 

 Begränsad förmåga till kommunikation 

 Begränsad förmåga till fantasi och föreställningsförmåga 

Social interaktion 

I alla åldrar och begåvningsnivåer så har individer med autismspektrumtillstånd en nedsatt förmåga 

till ömsesidigt socialt samspel (Socialstyrelsen, 2010). De har svårt att förstå och läsa av blickar, 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonlägen, vilket gör det svårt att sätta sig in i andras perspektiv, 

förstå andras tankar och känslor och predicera kommande händelser. De kan även till viss del ha 

svårt att förstå och förutse sina egna reaktioner (Lorenz, 2012). Det kan finnas en brist på social och 

emotionell ömsesidighet och det är svårt för personer med autismspektrum att umgås med kompisar 

i samma ålder som de själva (American Psychiatric Association, 2002).  

Kommunikation 

När det gäller den språkliga kommunikationen kan barn med autism ha en försenad talutveckling, 

och hos cirka hälften av alla barn med autism uteblir talutvecklingen helt (Socialstyrelsen, 2010). Det 

görs inga försök att kompensera för den sena eller uteblivande talförmågan med hjälp av gester eller 
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mimik (American Psychiatric Association, 2002). Av de som kan prata varierar den språkliga förmågan 

från att endast bestå av enstaka ord till att vara fullt utvecklat. Det är vanligt att personer med 

autism tolkar ord och uttryck bokstavligt och har därför svårt att förstå abstrakta ord och uttryck, 

ironi och metaforer. En uppmaning som ”kan du hämta vattenkannan” kan uppfattas som frågan om 

personen är kapabel till att hämta vattenkannan, snarare än uppmaningen att hämta vattenkannan. 

Att inleda och föra en konversation kan också vara svårt då de har svårt att förstå vad syftet är med 

detta. Likaså är det svårt att svara på öppna frågor och berätta fritt. 

Fantasi och föreställningsförmåga 

En nedsatthet i fantasin och föreställningsförmågan leder till en begränsad variation i beteenden, 

lekar och intressen. Individer med autismspektrumtillstånd har ofta ett eller flera djupa intressen 

som upptar mycket energi och tid (Socialstyrelsen, 2010). Intressena är ofta inom områden där det 

finns exakta fakta som de kan lära sig, till exempel kan de ha intresse för tåg, dinosaurier eller 

tabeller. Specifika delar av föremål kan också tilltala dem, som till exempel luddiga mjuka ytor. Det 

finns ofta en fixering vid rutiner som för omgivningen kan tyckas sakna syfte. Att avvika från rutiner 

kan vara stressande för personer med autismspektrumtillstånd som kan uppleva oro och frustration 

om till exempel böcker i bokhyllan är flyttade (Lorenz, 2012). 

För att diagnostiseras med autism ska något av ovanstående symptom visa sig före tre års ålder. 

(American Psychiatric Association, 2002). Personer med asperger har liknande nedsatta förmågor 

som en person med autism, men de har ingen försening av språkutvecklingen eller den kognitiva 

utvecklingen. De har lämpliga vardagliga färdigheter, förutom brister i förmågan till social interaktion 

och är nyfikna på omgivningen under barndomen (American Psychiatric Association, 2002). 

2.2 Kognitiv funktionsvariation 

En kognitiv funktionsvariation beror ofta på avvikelser hos kromosomerna. Kognitiva 

funktionsvariationer uttrycker sig genom att en persons förmåga för vardagliga ting som att förstå, 

lära sig, planera och fatta beslut påverkas (1177 Vårdguiden, 2016). Det är vanligt att personer med 

en kognitiv funktionsvariation även har problem med syn, hörsel, hjärta eller andra diagnoser eller 

sjukdomar såsom epilepsi, autism och ätstörningar. 

För att en person ska diagnostiseras med kognitiv funktionsvariation skriver 1177 vårdguiden (2016) 

att denne ska ha nedsatt förmåga inom minst två av följande områden: 

 Teoretisk förmåga – klara av att läsa, skriva, räkna och andra skoluppgifter 

 Social förmåga – klara av att umgås med andra 

 Praktisk förmåga – vardagliga aktiviteter såsom att tvätta, duscha och klä på sig  
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Den kognitiva funktionsvariationen kan beskrivas på tre nivåer. En person med lindrig kognitiv 

funktionsvariation klarar det mesta själv, men behöver hjälp med vissa saker, som till exempel att 

sköta sin ekonomi. En person med måttlig kognitiv funktionsvariation klarar oftast av enkla saker i 

vardagslivet men behöver hjälp med mer praktiska saker som att se till att det finns mat, kläder, hålla 

tider och sköta egen ekonomi. En person med svår kognitiv funktionsvariation kan inte prata, utan 

använder istället kroppen, rösten och ansiktsuttryck för att kommunicera. Detta innebär att 

personen är beroende av någon hen känner för att göra sig förstådd. 

2.3 Att vara förälder till ett barn med funktionsvariation 

Att ge rätt hjälp och stöd till sitt barn med funktionsvariation kräver ett stort engagemang av 

vårdnadshavarna. Såväl arbetssituationen som den ekonomiska situationen påverkas. Även i hemmet 

ändras rutinerna då barnet är i ständigt behov av vårdnadshavarnas hjälp. 

Försäkringskassan (2015) beskriver hur livet kan se ut för en förälder till barn med funktionsvariation. 

När barnen är små blir det många besök på barnsjukhuset för att se till att medicinerna stämmer. På 

sjukhuset kan man även träffa till exempel en ortoped som skriver remisser till en ortopedtekniker 

samt en barnneurolog som skriver remisser och intyg om funktionsvariationen. Försäkringskassan har 

man kontakt med för att få till exempel vårdbidrag och assistans. Kommunen är också en viktig aktör 

då man här har kontakt med en LSS-handläggare för att kunna få avlösning för att avlasta 

föräldrarna. Att gå till habiliteringen med barnet är också vanligt. Där kan man ha ett helt team 

bestående av specialpedagog, logoped, fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Utöver detta är det material som blöjor eller annat som ska beställas. Leveransen av detta material 

kommer ofta mitt på dagen vilket innebär att någon måste vara hemma från jobbet för att ta emot 

leveransen. Hjälpmedelscentralen går man till för att få olika hjälpmedel barnet kan behöva, vilka 

först måste förskrivas av någon på habiliteringen för att inte föräldrarna ska behöva stå för 

kostnaderna själva. När det kommer till skolan ska föräldrarna dagligen skriva och visa bilder på vad 

barnet har gjort under dagen i en kontaktbok, då barnen kanske inte kan berätta detta själva. 

I försäkringskassans (2015) exempel behöver barnet även ha specialskor, vilket innebär att de måste 

träffa en ortopedtekniker för att beställa de skor barnet behöver. När skorna har hämtats måste man 

träffa fysioterapeuten på habiliteringen för att se till att skorna är bra. När barnen är små kan en sån 

här eller liknande procedur behöva göras om ofta då små barn växer mycket. 

I Pelentsov et al. (2016) intervjustudie angående vilka erfarenheter föräldrar har berörande att vara 

förälder till ett barn med ovanlig sjukdom framkom tre övergripande teman. Dels kände sig 
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föräldrarna in-boxade, fast utanför boxen, dels handlade det om den praktiska vården, dels 

påverkades deras relationer. 

Att känna sig in-boxad utanför boxen berodde på begränsningar i vardagslivet som föräldrarna 

upplevde, vilket handlade om att de kände sig socialt isolerade då det inte fanns mycket tid eller ork 

till att umgås med sina vänner. Föräldrarna kände även att de inte hörde hemma någonstans och inte 

fick tillräckligt mycket stöd av vårdpersonal. Många föräldrar gick ner i arbetstimmar eller slutade 

arbeta helt då det kunde vara svårt att hitta en förstående arbetsgivare som tillät de flexibla 

arbetstiderna som kunde behövas. 

Den praktiska vården handlade om att det var viktigt att ha ett bra stöd från människorna runt 

omkring dem. Det mesta stödet kom från den närmsta familjen, vilka även var de enda som 

föräldrarna vågade lita på kunde ta hand om deras barn. Temat berörde även ämnen som hur 

vårdpersonal talar till föräldrarna och att föräldrarna tar på sig ansvaret för vårdhanteringen. 

När det gäller relationer som påverkades var partnerrelationen. De flesta paren gled isär på grund av 

rollen som vårdgivare till barnet. Det extra arbetet med barnet var ofta ojämnt fördelat mellan 

mamman och pappan, där mamman oftast drog det mesta av lasset. Många föräldrar kände även 

dåligt samvete då det var svårt att ge tillräckligt med uppmärksamhet till syskon. Något som 

underlättade för föräldrarna var att prata med andra föräldrar i samma situation. 

3 Teori 
Nedan presenteras den teoretiska bakgrunden till projektet. Delen tar upp relaterad forskning kring 

barn med funktionsvariation, teorier kring avsikten att använda en ny produkt eller tjänst samt 

research through design. 

3.1 Relaterad forskning kring barn med funktionsvariation 

Tidigare forskning kring behov hos föräldrar till barn med funktionsvariation har visat att ett stort 

stöd är att prata med föräldrar i samma situation. I och med detta har tjänster som baseras på att 

man som förälder får prata med en annan förälder i liknande situation utvecklats (Shilling, Bailey, 

Logan, & Morris, 2015). Frivilliga föräldrar som vill ställa upp som stöd för andra föräldrar får träning i 

hur de kan ge ett känslomässigt stöd, och sedan matchas föräldrar med de frivilliga föräldrarna och 

de träffas hemma hos föräldern och pratar. Shilling et al. (2015) utvärderade en sådan här tjänst i 

syfta att ta reda på vad som är viktigt när den ska designas. De kom fram till att det bland annat är 

viktigt att föräldrarna får uttrycka sig i en icke-dömande miljö. Andra viktiga aspekter för att tjänsten 

ska fungera bra är att den är flexibel och tillgänglig hemma. Även föräldrarnas anonymitet var viktig.  
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Taylor & Swan (2005) introducerar begreppet organiserande system, vilket de menar är alla de 

artefakter som används i ett hem för att organisera hushållet och dess rutiner. Detta kan vara 

kalendrar, anteckningar, att-göralistor med mera, där information finns som får hushållet att fungera 

med barnomsorg, inhandling av mat och allt vad det innebär. Författarna har genom fältstudier hos 

familjer där de kollar på hur de organiserar och arrangerar information, kommit fram till två principer 

för att skapa informationsteknologi till hemmet. Antingen så ska teknologin vara så pass flexibel att 

den kan hantera alla de organiserande systemen ett hem har, eller så ska den vara fokuserad på 

några ett eller några få organiserande system. De menar även att det är viktigt att fastän teknologin 

ska gå att använda av flera personer får man inte glömma bort att det ofta finns en central person för 

informationsflödet (oftast mamman eller pappan i familjen), varför en person bör hållas central i 

teknologin. 

Forskning kring hjälpmedel för en förälder att koordinera vardagen har främst gjorts i form av digitala 

kalendrar. Neustaedter & Bernheim Brush (2006) ville underlätta för familjer att koordinera vardagen 

genom ett verktyg som gör familjemedlemmarna medvetna om de aktiviteter och ändringar som sker 

i varandras vardag. De skapade en prototyp av en digital kalender där alla familjemedlemmar fanns 

representerade och ändringar i kalendern indikerades tydligt. Vid utvärderingen av prototypen fann 

de att en familjekalender ska vara lätt att använda då det inte finns mycket tid för att lära sig 

komplexa system. Den ska göra familjemedlemmar medvetna om de aktiviteter som sker inom 

familjen. Då ofta någon av föräldrarna har det övergripande ansvaret för familjen var det viktigt att 

antingen begränsa barnen från att kunna ändra i kalendern eller att få indikationer om en förändring 

har skett. Med en digital kalender menar författarna att det blir lättare för hela familjen att lägga till 

och uppdatera i kalendern, och då är det viktigt att ha en spårbarhet, att kunna se vem vad som har 

ändrats och vem som har gjort det. En annan viktig aspekt de kom fram till var att kunna ha tillgång 

till kalendern även när man inte är hemma. 

Även Plaisant, Clamage, Hutchinson, Bederson och Druin (2006) skapade en delad kalender, i form av 

en digital papperskalender på vilken man skriver med en digital penna. Informationen som skrivs förs 

över till datorn och kalendern kan även nås därifrån. Denna kalender är till för att dela information 

mellan familjemedlemmar som befinner sig på olika ställen och tillhör olika generationer. Det digitala 

pappret och pennan var till för att användas av den äldre generationen som skulle kunna använda 

kalendern som en vanlig papperskalender, medan den yngre generationen kunde använda sin dator 

för att skriva in aktiviteter. Att kunna se varandras kalendrar gjorde det lättare att minnas datum för 

vissa aktiviteter, som fotbollsmatcher med mera. 
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3.2 Teorier baserade på avsikter om användning 

I en tidig utvärdering av en produkt eller tjänst är det viktigt att fokusera på vilka intentioner 

användare har att använda en viss lösning, och vilka faktorer som påverkar dessa intentioner 

(Blomkvist et al., 2014). Många av de utvärderingsmetoder för människa-datorinteraktion som 

används idag är inte anpassade efter de tidiga faserna i en designprocess, då dessa främst samlar 

information om funktioner och brister i system (Hartson, Andre, & Williges, 2003) och inte om 

attityder och intentioner. Dessutom kräver de flesta utvärderingsmetoderna av tjänster ofta att det 

system som ska utvärderas är välfungerande (Blomkvist et al., 2014). 

Att förstå varför en användare väljer att använda en viss lösning för att utföra olika handlingar är 

viktigt inom alla utvecklingsprocesser. Både de bakomliggande anledningarna en individ har till att 

använda existerande lösningar, och de uppfattningar och attityder som finns inför en tjänst hjälper 

oss att förstå de avsikter som finns till att använda en ny tjänst. 

3.2.1 Information System Success 

Inom detta ramverk definieras ett informationssystems framgång utifrån användande. Användandet 

ses som en beroende variabel som påverkas av hur väl systemet fungerar tekniskt (systemkvalitet) 

och hur väl man förstår systemet (informationskvalitet) (DeLone & McLean, 2003). Utöver dessa två 

komponenter anser författarna att komponenten tjänstekvalitet ska läggas till som en variabel för ett 

systems framgång (se figur 1). Tjänstekvaliteten bedöms av faktorer som uppdaterad hård- och 

mjukvara, om systemet är pålitligt och om intresset ligger hos användarnas bästa. Tjänste-, system- 

och informationskvaliteten analyseras separat och de påverkar alla användandet och hur 

tillfredsställd användaren är. Genom att använda systemet kan man få vissa fördelar, som antingen 

kan vara individuella eller organisatoriska förmåner (net benefits). Dessa förmåner påverkar 

användarens tillfredställelse och fortsatta användning av systemet. Författarna anser att användande 

kan bytas ut mot avsikt att använda, vilket är en attityd snarare än ett beteende och påverkas av 

användarens tillfredsställelse. Användande, avsikt att använda och användarens tillfredställelse är 

nära kopplade till varandra. Först måste ett system användas, efter användandet bedöms 

tillfredsställelsen vilken påverkar användarens avsikt att använda systemet och därmed även det 

faktiska användandet (DeLone & McLean, 2003). 
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Figur 1. Modell över Information System Success (DeLone & McLean, 2003, s. 24). 

3.2.2 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model (se figur 2) syftar till att förklara intentionen att använda 

informationssystem, med fokus på uppfattad användbarhet och användarvänlighet (Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989). Intentionen att använda ett system är en avgörande faktor för det faktiska 

användandet, vilket gör det möjligt att förutspå användande innan ett fungerande system existerar. 

Modellen användes ursprungligen för att förutsäga användandet av informationssystem på en 

arbetsplats (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Den uppfattade användbarheten baseras på 

hur mycket användaren tror att systemet kommer öka hens jobbprestation. Uppfattad 

användarvänlighet syftar på hur pass mycket arbete användaren tror det kommer krävas för att 

använda systemet (Davis et al., 1989). 

 
Figur 2. Technology Acceptance Model (Davis et al., 1989, s. 985). 

Den uppfattade användbarheten har en direkt påverkan på intentionen att använda systemet, 

oavsett om användaren har en positiv eller negativ attityd gentemot systemet. Detta förklaras med 
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att folk skapar intentioner att göra saker som de tror kommer öka deras arbetsprestation, eftersom 

ökad arbetsprestation kan leda till förmåner som bonusar eller löneförhöjning. Användbarheten är 

den primära faktorn som påverkar intentionen att använda ett system, medan användarvänligheten 

påverkar intentionen indirekt, genom att användarvänligheten påverkar användbarheten. 

Användbarheten och användarvänligheten påverkas i sin tur av externa faktorer, men modellen 

genererar inte någon information om vilka dessa externa faktorer är. 

3.2.3 Theory of Reasoned Action 

Theory of Reasoned Action (TRA) (se figur 3) är en teori som härstammar från socialpsykologi, och är 

en av de mest inflytelserika teorierna om mänskligt beteende (Venkatesh et al., 2003). Den används 

för att förutsäga olika typer av mänskligt beteende. Ett beteende bestäms av intentionen att utföra 

beteendet i fråga. Intentionen i sin tur influeras av attityder gentemot beteendet och subjektiva 

normer, där attityder definieras som en persons positiva eller negativa inställning till att utföra 

beteendet och subjektiva normer definieras som vad andra personer i individens omgivning tycker 

om beteendet (Ajzen & Fishbein, 1977). Dock finns det många beteenden som inte är viljestyrda och 

därför inte kan förutsägas enbart baserat på vår intention. Teorin behövde därmed utökas för att 

även kunna förklara beteenden som inte styrs av vår vilja. 

 
Figur 3. Modell över Theory of Reasoned Action (Davis et al., 1989, s. 984). 

3.2.4 Theory of Planned Behaviour 

I nästan alla handlingar som vi utför finns det faktorer som påverkar hur lätt eller svårt det är för oss 

att utföra handlingen i fråga. Det kan vara faktorer som pengar, tid eller färdigheter. Hur lätt eller 

svårt vi tror det är att utföra ett beteende representeras av begreppet upplevd kontroll över 

beteendet, och är i Theory of Planned Behaviour (TPB) en ytterligare faktor, utöver attityder och 

subjektiva normer, som påverkar intentionen (se figur 4). 
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Figur 4. Modell över Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991, s. 182).  

Centralt i teorin ligger en persons intention att utföra ett visst beteende. Ju starkare intentionen är 

att utföra beteendet desto större sannolikhet är det att beteendet utförs (Ajzen, 1991). Dock kan 

intentionen inte ensam förklara ett beteende, eftersom en individ, som nämnt ovan, sällan har full 

kontroll över sitt beteende. De flesta beteenden styrs som nämnts ovan av faktorer som påverkar 

den kontroll vi har över beteendet. I och med detta menar Ajzen (1991) att ett beteende förklaras av 

intentionen att utföra beteendet samt av upplevd kontroll över beteendet. Den upplevda kontrollen 

definieras som uppfattningen av hur lätt eller svårt det är att utföra det tänkta beteendet. 

Argumentet för att upplevd kontroll påverkar beteendet är att, om intentionen hålls konstant, ju mer 

kontroll en person upplever över ett önskat beteende, ju mer energi kommer personen lägga på att 

utföra beteendet. Ta till exempel två personer som vill lära sig åka skidor, där den ena personen tror 

på sig själv och tror att det är möjligt att lära sig, och den andra personen tror att det kommer bli 

väldigt svårt att lära sig åka skidor. Den personen som tror på sig själv kommer lägga mer energi på 

att lära sig åka skidor. Ett beteende påverkas alltså av intentionen till beteendet och upplevd kontroll 

över beteendet. Vad av de två faktorerna som påverkar beteendet mest varierar beroende på vilket 

beteende det rör sig om och kontext. 

3.2.5 Formative Service Evaluation Technique 

Formative Service Evaluation Technique (F-SET) är en utvärderingsmetod som baseras på TPB. Den 

används för att få reda på användares intentioner att använda en ny tjänst och hur intresserade de är 

av den. F-SET tillgodoser med information som påverkar användningen på olika nivåer, både på 

funktionsnivå och på en mer konceptuell nivå (Blomkvist et al., 2014). 
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Metoden består av två delar. Den första delen, förstudien, görs genom en enkät som fylls i av 

representanter från målgruppen. Enkäten består dels av en enklare beskrivning av den nya tjänsten, 

vilken syftar till att göra det möjligt för användarna att föreställa sig använda tjänsten. Dels består 

enkäten av frågor som berör användarens trosuppfattningar om beteendet, subjektiva normer och 

kontroll angående att använda tjänsten. 

Under analysen av enkäten får man fram variabler som berör beteende, subjektiva normer och 

kontroll. Beteendevariabler är faktorer som är kopplade till ett direkt användande av tjänsten och 

som kan sättas tillsammans med en motpol och graderas på en skala, såsom lätt att använda – svårt 

att använda eller minskar arbetsbelastning – ökar arbetsbelastning. Kontrollvariabler är yttre faktorer 

eller funktioner i tjänsten i sig, som antingen gör det mer eller mindre troligt att användaren 

använder tjänsten. Exempel på kontrollvariabler är att tjänsten kan nås från en telefon eller att 

tjänsten har en specifik funktionalitet. Subjektiv normvariabler är alla de grupper som berörs av eller 

påverkar ditt användande av tjänsten. Det kan vara de mest troliga användarna eller de som är 

positiva eller negativa till användarens användande av tjänsten. Utifrån dessa variabler skapas en ny 

enkät som blir föremål för del två av metoden. Innan den nya enkäten fylls i ska användaren få testa 

en prototyp av tjänsten. Vilken typ av prototyp det ska vara är upp till en själv att avgöra, dock är 

kravet att den ska gå att interagera med och uppleva tjänsten. Efter detta fylls den nya enkäten i, och 

sedan hålls en intervju med enkäten som grund, där man försöker komma åt de bakomliggande 

anledningarna och resonemangen kring de svar som deltagaren angett. 

3.3 Research through Design 

Research through Design (RtD), eller forskning genom design, är ett forskningsområde som står för 

att design är en kunskapsgenererande aktivitet (Krogh, Markussen, & Bang, 2015; Löwgren, 2015). All 

forskning syftar till att generera kunskap, och forskning genom design skiljer sig från traditionella 

forskningsområden i att forskningen genererar kunskap om hur något skulle kunna vara, istället för 

hur något är (Gaver, 2012; Löwgren, 2013). Detta innebär att Research through Design är generativ, 

och målet är inte att skapa en design som alltid är bra, utan det är att skapa något som ibland är bra 

(Gaver, 2012). 

Forskningsområdet har bland annat fått kritik för att det inte finns någon konsensus eller 

standardiserat sätt att gå tillväga för att utföra Research through Design, något som Gaver (2012) 

inte håller med om. Gaver pekar på att det finns ett antal antaganden som oftast finns med under 

RtD, varav några är att man gör någon form av användarcentrerat arbete där det är viktigt med 

kontakt med de tänka användarna antingen före, under eller efter arbetet, att man bör utforska en 
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designrymd, genom skisser, scenarios eller annat för att få ett bra resultat och att man genom att 

skapa får en bättre förståelse för det man skapar för, än genom analytiska metoder. 

Löwgren (2015) beskriver forskning genom design med tre huvudsakliga moment; förstudier, 

designarbete, värdering. Förstudierna syftar till att ta reda på hur något är idag och att avgränsa 

problemet. De består ofta av empiriska undersökningar såsom intervjuer och observationer med den 

tänkta användaren. Efter förstudierna börjar designarbetet där utvecklingen av idéer sker. 

Designarbetet brukar vara explorativt och determinativt. I det explorativa designarbetet utforskar 

man olika lösningar och riktningar för designarbetet. I det determinativa designarbetet snävar man in 

på några få lösningar. Skissarbetet börjar oftast med att vara explorativt och blir efter hand mer och 

mer determinativt. Under värderingen låter man tänkta användare testa lösningen, där det man 

testar kan vara allt ifrån skisser till prototyper som liknar en färdig lösning. 

Forskning genom design kan leda till olika typer av kunskap (Löwgren, 2013). Den vanligaste 

kunskapen som RtD leder till enligt Lövgren är kunskaper om designmetoder och verktyg, vilket är 

den kunskap om hur en designprocess går till som designern erhåller genom att genomföra 

processen. Denna kunskap kan andra ta till sig. 

Designriktlinjer, utvärderingsheuristiker och mönster är kunskaper om hur man kan designa eller 

utvärdera något på ett bra sätt. Koncept och starka koncept är en kunskap i form av designlösningar 

som kan abstraheras och användas i en mängd olika situationer. Dessa lösningar berör dynamiska 

interaktioner i en design snarare än dess statiska utseende (Höök & Löwgren, 2012). Slutligen 

beskriver Lövgren upplevelsemässiga kvaliteter vilket är likt kunskapen om mönster, men istället för 

att beröra element i en design så handlar det om mönster och egenskaper som stärker 

användarupplevelsen (Löwgren, 2009). 

För att resultat man kommer fram till ska vara pålitliga och trovärdiga när man gör forskning genom 

design är det viktigt att ha en transparens i processen. Andra ska kunna följa hur man har gått till 

väga och hur man har resonerat för att kunna se att arbetet är väl underbyggt (Krogh et al., 2015; 

Löwgren, 2015).  
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4 Metod 

Nedan beskrivs genomförandet av projektet. Först beskrivs hur datainsamlingen gick till, och sedan 

beskrivs designprocessen. 

4.1 Datainsamling 

Datainsamlingen inför designfasen skedde genom metoden F-SET, där man undersöker intresset att 

använda en produkt eller tjänst (Blomkvist et al., 2014). Denna metod valdes då F-SET kan användas 

redan tidigt i en designprocess, när en helt ny tjänst utvecklas och när designen ännu är i en 

konceptfas. Den lämpade sig därför bra till det här projektet, som syftar till att skapa en ny tjänst och 

där tjänsten nu ligger på en konceptuell nivå. Eftersom målgruppen för studien är svår att få tag på 

och det är lätt hänt att sagda tider ställs in eller ändras så gjordes en anpassning av metoden, där del 

ett och två sattes samman och gjordes vid ett och samma tillfälle. 

4.1.1 Deltagare 

Deltagarna representativa för funktionskompassens målgrupp rekryterades, vilket innebar att de 

skulle vara vårdnadshavare till ett barn med funktionsvariation. För att avgränsa projektet 

specificerades funktionsvariationen till att den skulle innefattas av punkt ett i LSS. Då denna 

målgrupp är svår att komma i kontakt med på egen hand skedde urvalet genom att idéägaren skrev 

ett inlägg på funktionskompassens Facebooksida i syfte att rekrytera deltagare. Denna Facebooksida 

användes då det är ett forum där målgruppen finns och möjligheten att få tag på deltagare sågs som 

störst här. Till en början visade fem föräldrar intresse till att delta i studien. Dock avböjde en 

förälder tidigt och en förälder ställde in intervjun på grund av sjukt barn och ingen ny tid hittades. 

Därmed skedde datainsamlingen med tre föräldrar, samtliga kvinnor och boende i Norrköping, med 

barn mellan 3–18 års ålder. Ett av barnen var diagnostiserad med autism, ett med psykomotorisk 

utvecklingsförsening och ett barn hade ett svårt förståndshandikapp. 

4.1.2 Genomförande 

Intervjuerna ägde rum, utifrån deltagarens val, antingen hemma hos denne, på ett lugnt café i 

deltagarens stad eller i en lokal på i3tex kontor. En intervju skedde i en deltagares hem och två 

intervjuer skedde på ett lugnt café. Intervjuerna tog mellan 1,5 och 2,5 timmar. 

Deltagaren introducerades för funktionskompassens nya tjänst genom fyra scenarier som beskrev 

olika tillfällen där tjänsten skulle kunna göra nytta (se bilaga 1). Därefter fick de göra uppgifter (se 

bilaga 2) i en pappersprototyp av en app av tjänsten, för att göra det mer påtagligt hur de skulle 

kunna använda tjänsten, samt för att få uppleva den. Pappersprototypen (se bilaga 3) togs fram 

utifrån ett underlag som idéägaren för projektet tidigare skapat. Då denna prototyp endast var till för 
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att deltagarna skulle bekanta sig med tjänsten var det inte relevant att göra någon utvärdering av 

deras interaktion med den. Därefter fick deltagaren fylla i ett frågeformulär (se bilaga 4). Frågorna är 

hämtade från Blomkvist et al. (2014) (se bilaga 5), och översattes från engelska till svenska för att 

deltagarna skulle få frågorna på sitt modersmål. I Blomkvist et al. (2014) beskrivs metoden genom ett 

designfall, och eftersom metoden har applicerats i detta projekt hämtades frågorna därifrån, med 

undantag från fråga ett som lades till för att kunna diskutera lösningar som deltagarna använder 

idag. När formuläret var ifyllt följde en intervju om deltagarens svar, för att ta reda på de 

bakomliggande anledningarna och resonemangen kring svaren. 

4.1.3 Analys 

Materialet analyserades tematiskt i enlighet med Goodwin (2009) och transkriptionerna respektive 

enkäterna gicks igenom en och en. Olika teman hämtades ur både transkriptionerna och enkäterna. 

Efter att samtliga intervjuer analyserats individuellt utfördes en cross case-analys (Goodwin, 2009) 

genom uppbyggnaden av affinitetsdiagram (se figur 5) (Arvola, 2014). 

 
Figur 5. Affinitetsdiagram. 

De teman som framkommit i och med den tematiska analysen skrevs ned på post-it-lappar och 

organiserades och kategoriserades in i kluster av mer övergripande teman. Dessa teman 

kategoriserades utifrån om de representerade beteendevariabler, kontrollvariabler eller social norm-

variabler. Detta gjordes för att lyfta fram centrala aspekter att utgå från i designarbetet. 

4.2 Designprocess 

Under designprocessen valdes några områden från beteendevariabler och kontrollvariabler ut för att 

skissas på lösningar till. Till varje variabel som valdes ut skulle lösningsförslag produceras, för att på 

så sätt se huruvida F-SET, metoden till datainsamlingen, utgjorde en bra startpunkt för ett 

designarbete. Några variabler från subjektiv norm valdes inte ut då dessa variabler endast har listat 
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grupper som är positiva eller negativa till funktionskompassens nya tjänst och vilka som är de minst 

och mest troliga användarna. Varje lösningsförslag dokumenterades med design rationale (MacLean, 

Young, & Moran, 1989), vilket innebar att fördelar, nackdelar och funderingar skrevs ner direkt på 

skissen. 

De variabler som valdes ut till att skissa på lösningar till presenteras nedan: 

Dela information/dela information smidigt 

Denna variabel valdes ut då alla tre intervjudeltagare ansåg detta var det som skulle vara det allra 

bästa med tjänsten. Kontrollvariabeln dela information har slagits ihop med beteendevariabeln dela 

information smidigt då de går hand i hand. Att skissa på hur man kan dela information smidigt 

innebär att man även skissar på hur man kan dela information. 

Lättöverskådligt och enkelt att använda 

Lättöverskådligt och enkelt att använda valdes ut då det är viktigt att tjänsten uppfyller dessa krav för 

att vårdnadshavare ska vilja använda den. Detta togs upp av flera deltagare, som påpekade att 

många av föräldrarna som de känner inte är så tekniska av sig, så det måste vara enkelt att använda. 

Kontaktbaserad 

Denna variabel valdes ut då den är ett skelett för hur tjänsten ska vara uppbyggd. Två av tre 

deltagare såg helst att tjänsten är som en kontaktbok, där man under varje kontakt kan se allt som 

har med den kontakten att göra, såsom telefonnummer, adress, möten med just den kontakten och 

anteckningar rörande den kontakten. Detta istället för att ha den uppbyggd som en kalender, där 

händelser är det centrala. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av projektet. Först presenteras resultatet från datainsamlingen och 

sedan presenteras resultatet från designprocessen. 

5.1 Datainsamling 

I analysen av datamaterialet identifierades ett flertal olika beteendevariabler, kontrollvariabler och 

subjektiva normvariabler, se tabell 1. Under beteendevariabler hamnade de teman som 

representerade karaktärsdrag för funktionskompassens nya tjänst. Under kontrollvariabler hamnade 

de teman som representerade möjligheter och saker som går att utföra i tjänsten. Under subjektiv 

normvariabler hamnade de grupper som nämnts under datainsamlingen och som på något sätt 

berörs av tjänsten. Ingen av föräldrarna använde sig av eller hade stött på en liknande lösning, vilket 

var fråga 1 i enkäten, varför denna fråga inte kommer att tas upp i resultatet. Variablerna beskrivs 

mer i detalj nedan. 

Tabell 1. Identifierade beteende-, kontroll- och subjektiv normvariabler. 

 

5.1.1 Beteendevariabler 

Allt på ett ställe 

Något som samtliga föräldrar tryckte på angående tjänsten var hur bra det skulle vara att kunna ha 

allt kring deras barn samlat på samma ställe, istället för att ha lite på telefonen, lite lösa lappar, lite 

på den andra partnerns telefon. Speciellt när det gäller lösa lappar så är det lätt hänt att råka slänga 

något viktigt papper och därigenom missa ett möte. 

”Det är precis allt det här som man har i huvudet och som man skriver ner på 100 
olika ställen, men som man skulle behöva ha på ett, alltså det skulle vara guld att 

ha det på ett och samma ställe. Det är precis allt det här som hjärnan säger, jamen 
som alla de här kontakterna man har, och möten och man bokar in och man 

behöver fixa och man ska veta.” 

Minneshjälp 

Tjänsten bör fungera som en minneshjälp för föräldrarna. De vill ha en hjälp att minnas när det är 
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beställningsdags för diverse mat och material till barnet, hur många uttag det finns kvar av en 

medicin, hur länge ett uttag av en medicin räcker och så vidare. 

”Jamen som det här när vet du att blöjorna tar slut? Ja men då går man ju och 
kollar, men kan man få en notis på att nu har du hämtat ett uttag på tre månader 

så om två och en halv månad måste du beställa blöjor igen. Det skulle vara så 
guld!” 

Dela information smidigt 

En fördel med tjänsten var att snabbt och enkelt kunna dela information med andra. I dagsläget är 

det ofta som olika aktörer kring barnet ska ha samma information, och att då kunna dela den här 

informationen med alla som ska ha den, och inte behöva ringa och maila till olika personer var något 

som nämndes av alla deltagare. 

”Kommunikation till många, det är det som är så frustrerande. Jag vill bara göra det 
snabbt och enkelt. Det tar så mycket energi, varenda kontakt man ska ta.” 

”Att man ibland kanske slipper ha den här fysiska kontakten hela tiden.” 

”Jag är nog mest inne på det, att jag tycker den funktionen är bäst, att kunna skicka 
SMS med det uppdaterade. Så himla enkelt liksom.” 

”Att slippa ringa! Jag är så emot att ringa! Jag får samla sån energi inför det, jag 
älskar SMS.” 

Lättöverskådligt och enkelt att använda 

Då det kommer vara mycket information i tjänsten är det viktigt att det är informationen är 

lättöverskådlig och att tjänsten är lätt att använda. 

”Så man måste tänka på att det ska vara väldigt enkelt och lättöverskådligt. Man 
har ju väldigt mycket i huvudet som förälder. Man vill inte känna att åh nej nu 

måste jag gå in i funktionskompassen och bli överöst, eller att nu måste jag gå in i 
funktionskompassen och det är så krångligt. Det ska vara enkelt att använda det.” 

Säkerhet 

För att inte någon som är obehörig ska kunna ta del av informationen om telefonen blir stulen eller 

så, så bör det finnas inlogg till tjänsten. Vissa funktioner, som att ändra medicin bör också ha någon 

form av säkerhetslösning så att man inte av misstag ändrar något med någon av medicinerna. 

”Till exempel när man ska ändra vissa mediciner, då kanske man ska ha nån kod för 
att ändra eller nånting. Så det inte blir fel. Och den koden behöver man ju inte 

lämna ut till alla som har tillgång till appen.” 

”En fråga, det var det enda jag kände också, om, aa, hur lätt det kan vara att 
informationen sprids. Jag gillar bank-ID.” 
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5.1.2 Kontrollvariabler 

Tillgängligt för båda föräldrarna 

En stor fördel som alla deltagare såg med tjänsten var att båda föräldrarna skulle kunna ta del av 

samma information. Båda föräldrarna kan se kommande möten och telefonnummer till olika 

kontakter. Hos flera av familjerna så delar föräldrarna idag sin kalender med varandra, vilket innebär 

att parterna ser alla varandras planerade aktiviteter, och inte bara det runt barnet. När det gäller 

kontakter har oftast inte båda föräldrarna alla kontakter, vilket innebär att de måste skickas till 

varandra. 

”För då om jag säger till barnets pappa ”kan du ringa till logopeden”. ”Men var är 
det numret då?” Då kan han gå in i funktionskompassen så hittar han det.” 

”Fast problemet är ju att det bara är jag som har dem så min man får ju liksom leta 
i min telefon så då är det inte så privat längre. Och det är ju inte så kul. Även om vi 
är tillsammans kan vi ju ha saker som är privata. Om man spytt galla på honom i 

nåt SMS, så ska han in i min telefon och kanske se att han var inte så populär idag. 
Nämen så brukar vi göra, eller att jag skickar numret till honom i ett SMS.” 

Anteckningar 

Föräldrar vill kunna skriva in anteckningar i tjänsten, från möten de har haft på exempelvis skola eller 

habilitering. På så sätt kan de gå tillbaka och kolla när de träffade till exempel logopeden senast, och 

vad de sa då, då detta är något som lätt glöms bort. 

”Så man kanske vill lägga in information från möten, så att man kan gå tillbaka och 
kolla viktiga händelser eller saker som är bra att komma ihåg. Sen är väl inte det 
jätteviktigt men på nåt sätt är det skönt att veta när var vi hos tandläkaren sist? 
Var det ett år sen? Eller var det två år sen? Satt jag och funderade på häromdan, 

ögonläkaren liksom. När gjorde vi den här behandlingen? Kan man tappa effekten 
av den behandlingen så vi ska göra en ny behandling? Så att man kan hålla koll på 

det som kanske sjukvården ska ha koll på egentligen.” 

 

Dela information 

Att genom tjänsten kunna dela information med olika kontakter var något som samtliga deltagare 

önskade. Eftersom mediciner, rutiner och annat i barnets liv förändras vill föräldrarna att personal, 

assistenter eller barnvakt ska kunna ta del av uppdaterad information om barnet, samt annan 

information som de anser vara bra att veta. 

I vissa familjer behövde föräldrarna ringa till skolan och assistenter varje dag för att dela med sig av 

dagsaktuell information om barnet, såsom om barnet inte har sovit bra eller inte har ätit på hela 

morgonen. Den ständiga telefonkontakten är något som deltagarna tycker tar både tid och energi. 
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Dessutom kan det upplevas som jobbigt att ringa och berätta saker som kan vara väldigt intima. 

Denna information skulle istället kunna delas med kontakterna genom tjänsten. 

”Kanske även som det här med att man kan skicka, som när man ska lämna bort till 
kortis, att man faktiskt kan skicka en notis om att nu är det de här medicinerna som 

gäller, nu ser rutinerna ut såhär. Att de på nåt sätt kan gå in och kolla att aha nu 
ser det ut såhär, nu tar hen sin dryck vid 7, och så går hen och borstar tänderna 

kvart i 8.” 

”För mig är det viktigt även om assistenterna inte har varit hemma på något möte 
så är det viktigt att de får ta del av vad logopeden och specialpedagogen säger för 

vi ska jobba mot samma mål.” 

”Det första det här med behov, medicin, det är samma på kortis, mycket ny 
personal och speciellt somrarna. Och asså hur ska de veta vad mitt barns behov är? 

Det kan var gamla listor och de kanske inte är uppdaterade, så det skulle vara en 
bra grej, att man kan uppdatera. Som att hen har svårt med värme, hen ska inte 

vara ute i solen för länge. En annan går ju där och undrar att jaa, jag undrar om de 
vet det. Det är ju omöjligt för nån om det inte blir en bra överlämning att veta, när 
man inte kan uttrycka sina behov själv. Så den var superbra! Tänk att då kunna ha 

det uppdaterat i funktionskompassen, så kan de bara ta den och titta.” 

 

Andra kan dela information 

Deltagarna såg gärna att personal och anhöriga kan dela information i tjänsten, exempelvis om ett 

barns far- eller morföräldrar har varit på ett möte istället för föräldrarna ska de kunna föra 

anteckningar om mötet i tjänsten som föräldrarna kan se. 

”Framtidsmässigt kan jag tänka mig att morfar kanske följer med på något enklare. 
Vi går på teckenspråkslek ibland, eller motorikslek, då kanske morfar följer med och 

kan skriva att det här gjorde vi och det här ska ni komma ihåg till nästa gång.” 

”Det kan vara nu har ditt barn inte ätit på hela helgen, hen har kräkts fem gånger, 
såna grejer. Information som kan vara bra att veta.” 

 

Begränsa vad andra kan se 

Föräldrarna ska kunna kontrollera vilka som har åtkomst till information i tjänsten och vad de andra 

kan se. 

”Eftersom det är känslig information ja, vilka man delar med. Det blir ju väldigt 
utsatt då med, eftersom inte mitt barn kan styra det.” 

”Det kanske finns saker man behöver ha lösenord för att komma till, till exempel det 
privata som inte jag vill dela.” 

”Att man kan göra som ett litet uppdateringsprogram om ens barn, hur hans dag 
och vardag ser ut, vad han använder för hjälpmedel och såna här saker och sen 
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kunna länka det, att gå in på den här sidan, här har ni kanske en kod då för 
säkerhets skull. Den här koden har ni okej att använda, gå in och kolla här.” 

Kom-ihåg-foto 

Två föräldrar nämnde att de ofta använder sin telefon för att fota av saker som de vill komma ihåg. 

Det kan vara om de ser någon bok de vill läsa, eller en bra länk. Men sedan kan det vara svårt att 

hitta bilderna i telefonens album, så de såg gärna att man kunde spara bilderna som en kom-ihåg i 

tjänsten. 

”Om man är nånstans och ser en bok. Då vill man ju bara fota och att den sparas i 
kom ihåg, så att den är i funktionskompassen.” 

”Och sen är jag mycket för att fota av saker när jag ska komma ihåg något, som ett 
nummer. Jag ser nåt intressant på habiliteringen, klick. Men det skulle vara bra om 

man kunde sortera in de bilderna, nu måste man ju leta i sin bildsamlare.” 

Kontaktbaserad 

Två av deltagarna ansåg att tjänsten bör baseras på kontakter. Och under en kontakt finns allt kring 

den kontakten såsom nummer, mail, möten, anteckningar etc. 

Överblick över möten 

Även om tjänsten önskades vara kontaktbaserad var det viktigt att kunna se en överblick över de 

möten man har, relaterat till barnet, för att inte behöva gå in på varenda kontakt för att se om man 

har något möte inom en snar framtid. 

Bemötande 

Något som föräldrarna har funderat över är hur det blir när barnets assistent är sjuk, de andra 

pedagogerna på skolan eller förskolan måste veta hur man på bästa sätt bemöter barnet. Samma sak 

gäller när det kommer ny personal till korttidsboendet, de måste också veta hur barnet ska bemötas. 

”För det kommer vi behöva göra nu när vi ska få in folk, så då behöver skriva ner att 
det här ska du tänka på när du kommunicerar med vårt barn. Till exempel gillar inte 
hen när man tar i händerna så man måste börja såhär, här uppe. Det är mycket sån 

information som jag vill få in i funktionskompassen. Vad ska man kalla det, 
dagboksblad eller informationsblad om barnet, att när du pratar med mig, tänk på 

det här. För nu måste vi skriva till dagis med tror jag. För hur gör vi när inte 
assistenten är på plats? Vem ska veta då?” 

5.1.3 Subjektiv normvariabler 

Personal runt barnet 

När det gäller personal runt barnet så fanns både grupper som föräldrarna ansåg skulle vara positiva 

och grupper som skulle vara negativa. Till de grupperna som skulle vara negativa hörde 

korttidsboendet och skolskjutsen. De som föräldrarna skulle ha en positiv inställning till tjänsten var 
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skola, fritidsverksamhet, assistenter och god man, i och med att föräldrarna ansåg att tjänsten skulle 

modernisera och underlätta även deras arbete. 

Föräldrar 

Föräldrarna sågs som den mest troliga användargruppen av tjänsten, och även som en grupp som 

skulle vara positivt inställda till tjänsten. 

Anhöriga 

Anhöriga till familjen ansågs också dra fördel av tjänsten och vara positivt inställda till den, då det kan 

underlätta för dem om de till exempel ska sitta barnvakt åt barnet. En förälder nämnde att de idag 

inte vågar lita på att någon annan än de själva kan ta hand om deras barn då det är rätt krångligt, 

men om saker och ting var mer uppstyrda så kanske de skulle våga släppa lite på det. 

Äldre 

Äldre personer nämndes av alla föräldrar vara den grupp som förmodligen inte skulle använda 

tjänsten, detta på grund av bristande teknisk förmåga. 

Barnen 

Även om barnen i dagsläget inte är tänkta att använda tjänsten så nämndes de av två av föräldrarna, 

då de drar nytta av tjänsten i och med att det blir lättare för personerna runt omkring som ska hjälpa 

dem. 

5.2 Designprocess 

De lösningsförslag som skissades fram till de utvalda variablerna dela info/dela info smidigt, 

lättöverskådligt och enkelt att använda samt kontaktbaserad presenteras nedan. Flera av variablerna 

och kommentarerna under intervjuerna pekade på att mobiltelefonen skulle vara den bästa 

plattformen för lösningen. Att kunna dela information smidigt pekar på en mobillösning då både 

föräldrarna och många av deras kontakter använder telefonen mycket och informationen i tjänsten 

blir lättillgänglig via den. Att kunna fota och spara i kom-ihåg tyder även det på en mobillösning då 

föräldrarna nämnde att de ofta fotar saker de vill minnas med deras telefon. Att behöva föra över 

den bilden till tillexempel en dator skulle bli mer omständligt än att kunna lägga in den direkt i en 

app. Att tjänsten ska vara som en minneshjälp, och att föräldrarna gärna ser att man får påminnelser 

genom notiser indikerar också en mobillösning. I och med detta kommer varje lösningsförslag 

illustreras genom en mobilapplikation. 

5.2.1 Dela information/dela information smidigt 

Nedan presenteras de lösningsförslag som genererades till variablerna dela information/dela 

information smidigt. 
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Förslag 1 

Det första förslaget innehåller en knapp på förstasidan i appen där man kan välja att dela 

information. Sedan skriver vårdnadshavaren ett meddelande och väljer vilka meddelandet ska delas 

med. En nackdel i denna lösning är att vårdnadshavaren inte får någon hjälp att komma på vilka som 

ska ha meddelandet då hen måste skriva in namnen på egen hand. Funderingarna kring detta 

lösningsförslag var huruvida de som får meddelandet ska få det som SMS eller om de också har 

appen så att meddelandet hamnar i deras app. 

 

Förslag 2 

I det andra lösningförslaget har nackdelen med föregående förslag angripits. Vårdnadshavaren kan 

trycka på kontaktikonen i fältet där hen också kan skriva in ett namn, och kommer då till 

kontaktlistan där hen kan bläddra igenom alla kontakter och markera de som hen vill skicka till. I 

detta lösningsförslag skickas meddelandet som ett sms, och en fundering kring det är om det är 

problematiskt att få ett mobilnummer till alla kontakter. 
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Förslag 3 

Det tredje lösningsförslaget visar hur det skulle kunna se ut när man delar information om 

kontakterna använder sig av appen. I detta lösningsförslag går vårdnadshavaren in på den kontakt 

som hen vill skicka ett meddelande till och skriver det där. Vårdnadshavare och kontakter kan skicka 

meddelanden till varandra i appen. En positiv aspekt med denna lösning är att meddelanden till 

kontakter som berör barnet skiljs ifrån meddelanden med övriga kontakter som vårdnadshavaren 

har, vilket är positivt då det under datainsamlingen nämndes att det skulle vara skönt att inte behöva 

ha det som rör barnet tillsammans med allt annat. En negativ aspekt med denna lösning är att om ett 

och samma meddelande ska till flera personer måste vårdnadshavaren gå in på alla kontakter som 

ska ha meddelandet och skicka det. 

 

Förslag 4 
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I det fjärde förslaget finns en gemensam plattform för delad information i appen. Här hamnar de 

meddelanden som vårdnadshavaren skriver och alla kan se denna info. Informationen har rubricerats 

med ett tema vilket gör det lättare för vårdnadshavaren att söka igenom den delade informationen 

om hen letar efter vad hen skrev om till exempel maten. En nackdel är att alla kontakter berörs inte 

av all information, så en del kontakter kommer att få mycket irrelevant info.  

  

Förslag 5 

Det femte förslaget är en mix av förslag 1 och 3. Vårdnadshavaren kan skriva ett meddelande, skicka 

till flera samtidigt, och sedan hamnar meddelandet under varje kontakt som vårdnadshavaren 

skickade till i appen. 
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Förslag 6 

I det sjätte lösningsförslaget till hur man kan dela information och göra det smidigt finns det i appen 

en sida rubricerad ”Om Viggo”. Detta är en sida som kontakterna kan gå in och kolla på och den 

innehåller information om barnet som personal bör veta om. Exempel på sådan information är till 

exempel om barnet inte gillar att man tar i händerna eller om barnet har några allergier eller 

specialkost. På detta sätt finns informationen alltid tillgänglig för personalen på till exempel skolan, 

och det underlättar för personal som är ny. Det är även bra för vårdnadshavarna som kan gå in och 

se om informationen som står där stämmer eller om något behöver uppdateras. 

 

Förslag 7 

I det sjunde lösningsförslaget så kan vårdnadshavaren gå in i inställningar och välja vilken information 

i appen som olika kontakter ska ha tillgång till. I förslaget nedan ger vårdnadshavaren barnets morfar 

behörighet till att se information om medicin 1 och medicin 2 som barnet tar. 
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5.2.2 Lättöverskådligt och enkelt att använda 

Nedan presenteras de lösningsförslag som genererades till variablerna lättöverskådligt och enkelt att 

använda. 

Förslag 1 

I det första förslaget finns en meny där man kan överblicka allt som finns i appen. Menyval som är 

underordnade andra menyval går att visa och att gömma. 

 

Förslag 2 

I detta förslag finns en meny längst ned alltid tillgänglig. Detta gör att vårdnadshavaren är medveten 

om vilka andra sidor hen kan gå till. Den sida man befinner sig på indikeras på något sätt (i detta 

förslag genom att skuggas), och man kan lätt förflytta sig i appen genom att trycka på ikonerna. En 

nackdel med detta förslag är att utrymmet längst ned är begränsat i storlek, vilket gör att det kan bli 
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problematiskt om appen uppdateras med fler menyval på samma hierarkiska nivå. 

 

Förslag 3 

Det tredje förslaget är ytterligare ett förslag på hur en enkel och lättöverskådlig meny kan se ut. Här 

har ikonerna från överstående förslag förstorats och tar upp hela startsidan. Att de har förstorats gör 

att ikonen kan synas tillsammans med en förklarande rubrik. Problemet med att det finns ett 

begränsat utrymme för menyval försvinner då denna sida går att scrolla. Förstasidan försvinner i 

denna lösning men en fundering är att ett av menyvalen ska vara närliggande 

händelser/påminnelser, vilket i ovanstående skiss finns på förstasidan. Skissen till vänster visar hur 

kontaktvyn skulle kunna se ut för att följa samma stil. En nackdel där är att det inte blir så 

lättöverskådligt om man har många kontakter. 

 

Förslag 4 
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I detta förslag har grupper lagts till i ovanstående design. Efter att ha tryckt på kontakter kommer 

man till grupper, och får därefter välja vilken grupp man vill se kontakterna för. En nackdel med detta 

är dock att det inte går att se alla kontakter samtidigt, samt att det blir många tryck för att komma till 

en kontakt. Letar man efter en kontakt måste man veta vilken grupp den kontakten tillhör. 

 

 

Förslag 5 

Denna lösning är ytterligare ett förslag på hur man kan göra kontaktvyn lättöverskådlig. Gruppen står 

i detta förslag (som är likt förslaget i pappersprototypen) som en rubrik varpå kontakter i gruppen 

listas under. Det går även att söka bland kontakterna. 

 

Förslag 6 

Förslag 6 är ett lösningsförslag till hur man kan göra händelser lättöverskådliga. Händelser listas efter 

datum där det närmaste i tiden visas överst. Händelser kan vara både möten, tandläkartider, eller 

annat som vårdnadshavaren vill lägga in. Trycker man på ett av mötena får man mer information om 

mötet såsom plats och om man har skrivit någon anteckning om det. Om mötet är med någon av 

kontakterna i appen visas även en bild på kontakten. En nackdel med detta är att om många 
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händelser är inskrivna och man till exempel undrar när mötet med logopeden är, så kan det vara 

svårt att hitta. 

 

Förslag 7 

Detta är ett förslag på hur man kan göra medicinvyn lättöverskådlig. Likt förslaget ovan så listas här 

alla mediciner, och man kan även se hur många uttag som finns kvar av en medicin. Trycker man på 

en medicin visas när och hur den medicinen ska doseras. Något bra med detta designförslag är att 

det är lätt att se hur många uttag som finns kvar av medicinerna, men en fundering är huruvida det 

som är viktigast är antal uttag som är kvar eller om doseringen är viktigare att se. Om den som ska ge 

medicin till barnet exempelvis inte vet vilken medicin som ska ges just den dagen måste hen leta 

igenom alla mediciner för att se vilka som ska ges, vilket blir jobbigt om barnet tar många mediciner. 
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Förslag 8 

I detta förslag är medicinvyn indelat efter veckodag, vilket gör att man bara behöver överblicka 

medicinerna för en dag i taget. Detta gör att information om vilken dag en medicin ska ges inte 

behöver stå i fältet för medicinerna. Detta gör att man inte behöver leta efter vilka mediciner som 

barnet ska ha idag. Medicinerna är listade efter vilken tid de ska tas, med den tidigaste först. 

Klockslaget står även när en medicins fält är uppfällt så att man lätt ser när medicinerna ska tas. En 

fundering är om det skulle underlätta ytterligare om man även delade in mediciner i förmiddag och 

eftermiddag. 

 

 

 

Förslag 9 

Förslag 9 visar också hur det skulle kunna se ut om medicinerna är indelade efter veckodag. Här finns 

en bar längst upp med veckodagarna, där den dag som man är på är markerad, till skillnad från 

förslaget ovan där man med pilar får bläddra mellan olika dagar. I detta förslag är det lättare att 

hoppa från måndag till fredag då det sker genom endast ett tryck. Om barnet inte tar någon medicin 

under till exempel fredagar behöver den dagen inte visas i fältet med veckodagar. 
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Förslag 10 

Detta förslag visar hur man skulle kunna överblicka beställningsvaror såsom mat och blöjor till 

barnet. I detta förslag så listas varorna som man beställer och det finns information både om hur 

länge ett uttag räcker och om hur många uttag som finns kvar. Uttagen som finns kvar kan man lätt 

minska genom att trycka på minustecknet när man har hämtat ut ett uttag. Information om hur länge 

uttaget räcker hjälper vårdnadshavarna att veta ungefär när uttaget är slut, de kan kolla i appen 

istället för att till exempel gå och kolla blöjorna för att uppskatta hur länge till de räcker om man inte 

kommer ihåg när man hämtade ut dem. 

 

5.2.3 Kontaktbaserad 

Nedan presenteras det lösningsförslag som genererades till variabeln kontaktbaserad. 

Förslag 1 

I detta förslag finns det en egen sida för varje kontakt. På kontaktens sida finns olika flikar. Den flik 

som visas i denna skiss är fliken ”om”, där information som telefonnummer, mail och adress till 
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kontakten finns. Förslag på andra flikar är möten/händelser, anteckningar och meddelanden. Dock 

kommer meddelanden förmodligen inte vara relevant för alla kontakter, då till exempel vårdpersonal 

förmodligen inte kommer att ha appen, men det är däremot relevant för lärare och personal på 

skolan. 
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6 Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring projektet. Först diskuteras resultatet, där de båda frågeställningarna 

besvaras. Sedan följer en diskussion kring metoden och slutligen diskuteras arbetet i ett vidare 

sammanhang. 

6.1 Resultat 

Till arbetet finns två typer av resultat, insikterna från datainsamlingen genom metoden F-SET och 

lösningsförslagen från designprocessen. Det som insikterna bidrog till var en förståelse över hur 

situationen ser ut idag för vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer, och kunskap om vad 

som påverkar deras intresse för att använda funktionskompassens nya tänkta tjänst. Dessa 

kunskaper var väsentliga inför designarbetet, som grundades i insikterna. Eftersom datainsamlingen 

skedde med föräldrar till barn med funktionsvariationer, vilket är målgruppen för den tänkta 

tjänsten, får resultatet en hög ekologisk validitet. Dock påverkas generaliserbarheten i resultatet dels 

av att endast tre kunde delta i datainsamlingen dels av att samtliga bodde i Norrköping. Det är 

möjligt att andra städer har andra bestämmelser och rutiner för barn med funktionsvariationer, eller 

att det finns kommunala riktlinjer som skiljer sig, och att vårdnadshavare till barn i andra städer hade 

nämnt andra faktorer som skulle påverka deras intresse och möjlighet att använda tjänsten. Det låga 

deltagarantalet kan innebära att det finns faktorer som påverkar intresset av tjänsten som inte har 

identifierats i denna studie. Även om deltagarantalet var lågt så fanns det stor variation mellan 

deltagarnas barn. Barnens ålder varierade mellan 3 och 18 år och barnen till föräldrarna som 

intervjuades hade olika typer av funktionsvariationer. Trots detta finns ämnen som alla deltagare tog 

upp, som till exempel att det skulle vara väldigt skönt att ha allt som berör barnet med 

funktionsvariation samlat på samma ställe, att de vill kunna dela information i tjänsten och att det är 

bra att i en sån här tjänst kan båda föräldrarna få tillgång till telefonnummer till en kontakt och se när 

möten är bokade med mera. Då vissa ämnen återkom hos samtliga deltagare håller resultatet en hög 

trovärdighet, trots det låga deltagarantalet. Under den sista intervjun tog deltagaren mestadels upp 

saker som redan sagts vid de två tidigare intervjuerna, vilket tyder på en mättnad i datainsamlingen 

och att de största problemen hade fångats upp. 

Några av variablerna är tydliga exempel på faktorer som påverkar användandet av systemet. Att 

deltagarna ansåg att tjänsten ska vara lättöverskådligt och enkelt att använda pekar på att den 

upplevda kontrollen (Ajzen, 1991), påverkar användandet. Att tjänsten ska vara kontaktbaserad är 

ett annat exempel. En kontaktbaserad app innebär att vårdnadshavare måste föra in information om 

alla kontakter i appen, vilket innebär en del jobb i början, men den uppfattade användbarheten av 
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att ha fört in alla kontakter gör att de tycker det är värt mödan, i enlighet med (Davis et al., 1989) 

som menar att uppfattad användbarhet påverkar intentionen att utföra ett beteende. 

Under skissningen märktes det att trots att endast tre variabler valdes ut att skissas på lösningar till 

så influerade de övriga variablerna skissningen och finns med i lösningsförslagen. Lösningsförslag 6 

till att dela information är även ett lösningsförslag till bemötande. Information om hur man bemöter 

barnet var något som föräldrarna tyckte var viktigt att dela, varför bemötande inkluderades i 

skisserna som rörde hur man kan dela information. Att kunna begränsa vad andra kan se blev även 

det en del av att dela information, då att ge andra tillgång till viss information är ett sätt att dela 

information. Även lättöverskådligt och att ha en överblick över möten går hand i hand, då en 

överblick över möten är en faktor som gör tjänsten lättöverskådlig, då man inte ska behöva gå in 

under varje kontakt och leta efter mötena. 

Den typ av kunskap som detta projekt har lett till är främst inom ramen för designmetoder och 

verktyg (Löwgren, 2013). Mer specifikt kunskap om metoden F-SET, då syftet med projektet bland 

annat var att utvärdera denna metod. Denna typ av kunskap är enligt Löwgren (2013) den vanligaste 

typ av kunskap ett designprojekt leder till.  Kunskapen erhölls både genom att metoden applicerades 

i designprocessen, och genom att efter designprocessens slut reflektera över hur väl metoden hade 

fungerat att använda som startpunkt i ett designarbete. Till viss del erhölls även kunskaper inom 

ramen för designriktlinjer för att skapa en sån här typ av tjänst, då vissa av insikterna som framkom 

under datainsamlingen var riktlinjer för vad som skulle göra funktionskompassens nya tjänst bra, till 

exempel att allt ska finnas samlat på samma ställe och att man ska kunna dela information i tjänsten. 

Då varken könsfördelningen eller den geografiska spridningen var särskilt stor bland deltagarna blir 

dessa riktlinjer dock starkt knutna till en specifik kontext. 

6.1.1 Hur kan en tjänst vara utformad för att underlätta för vårdnadshavare till barn med 

funktionsvariationer, främst med avseende på alla de kontakter man som vårdnadshavare 

behöver ha och ta? 

Med grund i variablerna producerades lösningsförslag till hur en tjänst kan vara utformad för att 

underlätta för vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer, främst med avseende på alla de 

kontakter man som vårdnadshavare behöver ha och ta. Det unika med denna tjänst är att allt finns 

samlat på samma ställe, i en och samma app. Detta innebär att appen måste vara lättöverskådlig och 

enkel att använda för att det ska göra någon skillnad från att ha massa lösa papper. Det lättaste 

enligt föräldrarna skulle vara att ha en kontaktbaserad app, där man under varje kontakt kan se det 

som är relaterat till just den kontakten, i lösningsförslaget utformades det såhär: 
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I en kontaktbaserad app går det at gå in på en kontakt och där se dels samma information som syns i 

de flesta telefonböcker såsom namn, telefonnummer och mail, dels kan man se när man har möten 

med den kontakten, man kan läsa de anteckningar man skrivit från möten med den kontakten och se 

meddelanden som man har skrivit till den här kontakten (i de fall där även kontakten har appen). Allt 

som rör en kontakt finns samlat under den kontakten. 

En annan viktig del i utformandet av appen var att kunna dela information, och att dela den på ett 

smidigt sätt. Det smidigaste skulle då vara om de personer som föräldrar ofta har kontakt med, 

såsom personal på skolan och korttidsverksamheter också har appen, så att vårdnadshavare kan 

skicka meddelanden i appen om de har något att säga, istället för att ringa. Många skolor arbetar 

idag med kontaktböcker där vårdnadshavare kan skriva meddelanden till personalen. Problemet där 

är att om vårdnadshavaren skriver i kontaktboken att barnet har sovit dåligt, så vet man inte när 

personalen ser detta, det kan hända att de inte kollar i boken förrän barnet ska gå hem. 
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Genom en teknologisk lösning kan det dels pinga till som ett SMS om det kommer ett meddelande 

i appen, och dels skulle man kunna ha aviseringar så att vårdnadshavaren kan se om någon har läst 

meddelandet. Att kunna dela information på det här sättet går i linje med Shilling et al. (2015) 

riktlinjer om en icke-dömande miljö och anonymitet. Information från vårdnadshavarna om barnet 

hålls mer privat då ett meddelande kommer direkt till den person som ska ha det, istället för att 

vårdnadshavaren ska ringa till skolan där kanske någon annan svarar och får vidarebefordra 

meddelandet om ens barn i de fall den sökta personen är upptagen. Lösningen kan möjligtvis stöta 

på motstånd då personalen måste ladda ned och börja använda en app, vilket kan ses som jobbigt. I 

relation till vad deltagarna nämnde under datainsamlingen så finns en risk att en del personal som är 

äldre inte skulle uppskatta denna lösning. Ett annat lösningsförslag till att dela information är därför 

att informationen delas som ett SMS till kontakterna. Med denna typ av lösning försvinner dock en 

av tjänstens viktiga egenskaper, att ha allt samlat på samma ställe, då SMS:en skulle hamna bland 

vårdnadshavarnas andra SMS. 

Utöver att kunna dela information via meddelanden bör personal som arbetar med barnet kunna ta 

del av mer statisk information, såsom barnets vanor och rutiner, allergier, hur man bemöter barnet 

med mera. Detta skulle vara positivt för både vårdnadshavare och personal runt barnet. 

Vårdnadshavare kan lätt gå in och kolla vilken information personalen har om barnet och om den 

behöver uppdateras. Personalen i sin tur kan känna sig säkrare på att informationen 

i appen stämmer, i jämförelse mot till exempel en lapp i barnets skåp om vanor och rutiner som 

vårdnadshavarna lämnade för länge sedan, eller att de muntligt berättade om detta första gången de 

lämnade barnet på korttidsboendet. Det skulle även vara en trygghet för föräldrarna när det till 

exempel kommer ny personal eller sommarvikarier som ska ta hand om deras barn, att den 

personalen har informationen om barnet tillgänglig när som helst. Då behöver vårdnadshavarna inte 

fundera över hur den nya personalen ska känna till deras barns behov. Detta sätt att dela information 

innebär alltså att vårdnadshavarna låter andra ta del av viss information som finns i appen.  

Eftersom det är mycket information som ska finnas i appen är det viktigt att den utformas på ett sätt 

som gör det till en lättöverskådlig och enkel app. Bland annat har det skissats på olika menyer för att 

göra appen lättöverskådlig, då menyn visar de val deltagaren kan göra. 
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Tre alternativa lösningsförslag till menyn visar hur den skulle kunna se ut. Alternativet längst till 

vänster ovan är det mest överskådliga, då man i denna meny kan visa och gömma undersidor till 

varje menyval. Man kan se alla sidor som går att gå in på, och det går att gå direkt från menyn till en 

av undersidorna. Till exempel kan man gå direkt till kontakten Fysioterapeut utan att först trycka sig 

in på kontakter. I alternativ nummer två finns de viktigaste menyvalen längst ned i fönstret som små 

ikoner. Att ha dem ständigt närvarande gör att användaren alltid är medveten om vilka val man har. 

Skuggning eller annan indikering av en ikon indikerar att du är på det valet. Nackdelen med detta 

lösningsförslag är att det är svårt att utöka menyn med fler val då det finns begränsat med utrymme. 

Om appen uppdateras med en ny sida som är på samma nivå som de sidorna i menyn skulle det 

innebära att designen behöver göras om. I det tredje lösningsförslaget visas stora ikoner tillsammans 

med text på första sidan i appen. Detta alternativ är det lättaste av de tre presenterade, då 

menyvalen illustreras med både bild och text, och menyn göms inte under någon flik. För otekniska 

kan menyn i första alternativet vara svår att hitta. Alternativ ett och tre har även fördelarna att fler 

menyval kan läggas till om appen utökas.  

För att ge en bra överblick är det även viktigt att även om appen är kontaktbaserad, kunna se alla 

möten eller händelser som är inbokade. Detta för att vårdnadshavarna inte ska behöva gå in och 

kolla under händelser på varje kontakt för att se vilket möte eller händelse som kommer närmast i 

tiden. Faktumet att båda föräldrarna har tillgång till informationen i appen gör det lättare för dem att 

koordinera vardagen och hålla koll på de aktiviteter och möten som barnet har (Neustaedter & 

Bernheim Brush, 2006; Plaisant et al., 2006). 

När det gäller hur information ska delas med andra är det viktigt att vårdnadshavarna känner att de 

har kontrollen och väljer vilka de vill dela vilken information med. Detta skulle kunna lösas genom att 
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det går att som vårdnadshavare göra inställningar för vilka sidor de olika kontakterna kan ta del av, 

vilket innebär att vårdnadshavare blir centrala personer i appen, som har det övergripande ansvaret 

och kan avgöra vilka som får ändra i appen och vad, vilket är viktigt i en koordinerande teknologi 

(Neustaedter & Bernheim Brush, 2006; Taylor & Swan, 2005). 

 

Detta är viktigt för att vårdnadshavarna till exempel vill att skolan ska kunna se mediciner, men bara 

de mediciner som barnet tar under skoltiden. Eller så vill de att assistenten ska kunna ta del av 

anteckningar från möten, men bara från möten med fysioterapeut, logoped och specialpedagog, för 

att kunna hjälpa till med barnets träning. Denna lösning minskar riskerna för att någon ska inkräkta 

på barnets integritet, vilket under datainsamlingen framkom var något som folk kan vara skeptiska 

mot när det gäller funktionskompassens nya tjänst. 

Den kunskap om riktlinjer som byggdes upp under projektet, och som andra designers som ska ta 

fram en liknande tjänst kan lära utav är att det är viktigt att kunna samla all information på samma 

ställe. Då det i och med detta kan vara mycket information i en sådan här tjänst är det viktigt att 

fokusera på att göra den lättöverskådlig och enkel att använda. En viktig riktlinje är även att kunna 

dela information i en sådan  här tjänst, för att på så sätt slippa ringa, maila, SMS:a eller skriva lappar, 

vilket skulle leda till att allt inte längre finns samlat på samma ställe. Samtidigt som det är viktigt att 

kunna dela information är det sist men inte minst viktigt att tjänstens primära användare har kontroll 

över vad som delas och med vilka. 

6.1.2 Hur fungerar avsikter för användning som startpunkt för ett designarbete? 

Den andra frågeställningen från studien var hur avsikter för användning fungerar som startpunkt för 

ett designarbete. Insikterna som framkom från metoden varierade i hur konkreta de var, något som 

även Blomkvist et al. (2014) noterade i deras studie av F-SET. Vissa insikter berörde funktioner, varav 

vissa var konkreta som att kunna fota och spara i kom-ihåg och att ta anteckningar. Andra funktioner 
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var mer abstrakta, som att kunna dela information. Vissa insikter fungerade mer som riktlinjer för 

designarbetet, som att det ska vara enkelt att använda och lättöverskådligt och att det ska vara en 

minneshjälp, vilket inte indikerar någon specifik funktion i tjänsten. De variabler som valdes ut som 

input för designprocessen var dela information/dela information smidigt, lättöverskådligt och enkelt 

att använda samt kontaktbaserad. Antal lösningsförslag som genererades till de olika variablerna 

varierade. Till dela information/dela information smidigt skapades 7 förslag, till lättöverskådligt och 

enkelt att använda skapades 10 förslag och till kontaktbaserad skapades 1 förslag. 

Att det skapades färre designförslag till variabeln kontaktbaserad än till de andra två kan bero på 

beskrivningen från F-SET. Till variabeln dela information/dela information smidigt så berättades det 

under intervjuerna om många olika exempel på situationer och sammanhang där det skulle vara bra 

att kunna dela information, och vad för olika information som man som vårdnadshavare vill dela med 

sig av, vilket gav en större inspiration till lösningsförslag till denna variabel. Beskrivningen till 

kontaktbaserad är däremot relativt kort. Även lättöverskådligt och enkelt att använda har en relativt 

kort beskrivning men för lösningsförslag till denna variabel kunde författaren inspireras av de andra 

variablerna och skissa för att göra dem till lättöverskådliga och enkla att använda. Till denna variabel 

kan även författarens tidigare kunskaper om olika användarvänliga gränssnitt bidragit som en 

inspirerande faktor. Ordningen i vilken skissningen gjordes kan också ha påverkat resultatet för de 

olika variablerna. Lösningsförslag 3 och 7 från dela information/dela information smidigt samt 

lösningsförslag 3, 4 och 5 från enkelt och lättöverskådligt kan även ses som lösningförslag till 

kontaktbaserad då dessa visar olika sätt att dela information med kontakter och hur man skulle 

kunna presentera kontakter. Om kontaktbaserad hade varit den variabel som skissats på först är det 

möjligt att dessa lösningsförslag hade hamnat under den variabeln istället. 

Givet det resultat som framkom så genererar avsikter för användning som startpunkt både 

information om funktioner som en tjänst bör innehålla och mer abstrakta riktlinjer för vad som är 

viktigt för att användaren ska vilja använda tjänsten. Att poängtera är dock att detta enbart är 

författarens reflektion av hur avsikter för användning fungerar som startpunkt i ett designarbete. 

Ingen empirisk undersökning av metoden har gjorts, utan utvärderingen består av en beskrivning av 

hur arbetet har gått till, vilket författaren sedan har kollat tillbaka på för att reflektera över. 

Reflektionerna och insikterna från processen kan förhoppningsvis vara till hjälp för andra som ska 

genomföra liknande arbeten. 

6.2 Metod 

Syftet med denna studie var inte enbart att ta fram lösningsförslag på hur funktionskompassens nya 

tjänst ska se ut, syftet var också att undersöka hur avsikter för användning fungerar som startpunkt i 
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ett designarbete. Metoden F-SET som baseras på teorin TPB, vilket är en teori om avsikter för 

användning, användes därmed under datainsamlingen. Detta innebar att deltagarna under intervjun 

både fick läsa scenarier som beskrev situationer där tjänsten kan användas, göra uppgifter i en 

pappersprototyp av tjänsten, fick fylla i en enkät samt bli intervjuade om svaren på enkäten. Att ha 

en pappersprototyp fungerade bra som öppning för diskussioner om tjänsten. Samtliga deltagare 

kände igen sig i scenarierna som beskrevs, vilket öppnade upp för diskussion om hur en sådan lösning 

skulle fungera för dem och om andra situationer där de gärna skulle använda tjänsten. 

Att ha en pappersprototyp av tjänsten gav försöksdeltagarna ett exempel på hur det skulle kunna gå 

till i tjänsten, vilket gjorde konceptet mer påtagligt och gav deltagarna något att utgå ifrån när de 

svarade på enkäten. Genom pappersprototypen framkom även saker som förmodligen inte skulle 

framkommit utan pappersprototypen, till exempel att tjänsten ska vara kontaktbaserad. Det hände 

för två av deltagarna när de laborerade med pappersprototypen och fick uppgiften att ta reda på när 

mötet med logopeden är att de klickade på kontakter och sedan logopeden, och inte på möten. Detta 

kunde noteras av intervjuledaren som under intervjun tog upp det, och deltagaren kunde förklara 

varför hon trodde att mötet skulle finnas under logopeden. Att bygga upp tjänsten runt kontakter var 

inget som skrevs i enkäten. En negativ aspekt med att använda en pappersprototyp är att det finns 

en risk att den funktionalitet som fanns i pappersprototypen influerade deltagarna till att prata om 

vissa saker. Genom att ha en bred funktionalitet i pappersprototypen, och vara tydlig med att 

pappersprototypen bara är ett exempel på hur det skulle kunna vara som berörde olika saker 

försökte detta undvikas. Många av de insikter som framkom under intervjuerna skilde sig från 

pappersprototypen vilket tyder på att fördelen med att ha den vägde över. 

Under både prototyptesterna och under tiden en deltagare fyllde i enkäten så pratade de även om 

sina funderingar och förklarade sina svar. Detta hände under samtliga datainsamlingssessioner vilket 

gjorde att den intervju som egentligen skulle skett efter att deltagarna fyllt i enkäten skedde 

simultant med att de fyllde i den. Det hade kunnat förhindras om deltagarna hade lämnats själva 

under tiden de fyllde i enkäten. Dock påverkade det förmodligen inte resultatet negativt. Under tiden 

en deltagare förklarade ett av sina svar hände det att hon kom på fler tankar hon skrev ner som svar 

på frågan. Att intervjun skedde samtidigt som deltagaren fyllde i enkäten kan ha gjort dem mer 

öppna för att lägga till fler svar på en fråga. Hade intervjun skett efter att enkäten var ifylld hade 

deltagarna kanske känt att enkäten var färdigifylld och inte skrivit ner de nya sakerna de kom på. 

Under analysen av insamlad data var det ibland svårt att avgöra om data skulle placeras under 

kontrollvariabler eller beteendevariabler. Detta innebär att variablernas placering kan diskuteras. 
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Detta hade kanske kunnat undvikas genom att försöka göra en bättre och tydligare distinktion mellan 

dessa två variabler. 

Under skissningen hände det att vissa av lösningsförslagen byggde på varandra, och därför kunde bli 

snarlika. Detta beror på att det i design-rationalen antecknades funderingar, vilket leder till nya 

lösningsförslag (MacLean et al., 1989). Det var även svårt att hålla isär variablerna under skissningen 

då variablerna gick in i varandra och de variabler som inte valdes ut inspirerade designern under 

skissningen. Till exempel så är en aspekt av variabeln säkerhet hur vårdnadshavaren kan kontrollera 

vilken information andra har tillgång till i appen, vilket är något som skissades på 

i Dela infomation/dela information smidigt. Designrymden som täcktes under skissningen är därför 

större än att endast täcka de tre variablerna som valdes ut. Dock kvarstår delar av designrymden att 

upptäcka då det finns fler aspekter av säkerheten, som huruvida man ska behöva logga in eller om 

det finns andra sätt att dela information på ett säkert sätt än det som illustreras i förslag 7 under dela 

information/dela information smidigt. Vissa variabler inte har det inte skissats på alls, som variabeln 

kom-ihågfoto och alla funderingar och nackdelar som finns i design-rationalerna har inte heller 

angripits med nya skisser, vilket hade utökat designrymden.  

6.3 Begränsningar 

Den största begränsningen i studien var det låga deltagarantalet. Även om som nämnt ovan det var 

stor variation mellan deltagarna så hade det varit önskvärt med fler. De tider deltagarna kunde välja 

mellan var både, morgon, dag och kvällstid, vardagar såväl som helger, för att öka sannolikheten att 

hitta tider som passade deltagarna. Trots detta var det en intervju som blev inställd då barnet var 

sjukt och ingen ny tid hittades. Givet tidsbegränsningar fick den intervjun utebli. Ytterligare en 

intervju uteblev då föräldern inte längre ville delta. Könsfördelningen hos deltagarna var 100% 

kvinnor. Vid fler deltagare hade chanserna ökat för att få en jämnare fördelning mellan 

könen. Fördelningen rimmar dock med det Pelentsov et al. (2016) säger, att mammorna ofta drar det 

tunga lasset, vilket kanske var anledningen till att det endast var mammor som visade intresse. Men 

det hade varit fördelaktigt för resultatet att ha en jämnare könsfördelning då papporna kanske haft 

en annan syn och infallsvinkel på samordnandet. Det hade även varit fördelaktigt för resultatet att ha 

en större demografisk spridning bland deltagarna. Deltagarnas liknande bakgrunder gör det svårt att 

säga något om hur väl lösningarna är anpassade efter vårdnadshavare med annan etnisk eller 

kulturell bakgrund. 

6.4 Arbetet i ett vidare sammanhang 

Den här studien visar hur en tjänst skulle kunna vara utformad för att underlätta den samordnande 

rollen en förälder till barn med funktionsvariation har. Dock har ingen utvärdering gjorts av det 
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slutgiltiga resultatet, vilket är viktigt för att bekräfta att tjänsten skulle underlätta för dem. Eftersom 

denna studie pekar mot att det optimala vore om tjänsten används av både föräldrar, anhöriga och 

personal kring barnet skulle studier med dessa grupper behöva göras för att se hur tjänsten skulle tas 

emot av dem och hur deras vy skulle vara utformad för att passa dem. Kanske ska det vara olika 

gränssnitt för olika användargrupper, vilket var fallet i den familjekalender som utformades av 

Plaisant et al. (2006). 

Andra aspekter som skulle vara intressanta att undersöka är om kontakter kan kommunicera 

sinsemellan i tjänsten, istället för att gå via vårdnadshavaren. Situationer där detta skulle vara bra är 

till exempel när barnet ska från ett ställe till ett annat, från skolan till fritidsverksamheten, och det 

kanske hänt något i skolan som är bra för fritidsverksamheten att veta. En annan situation skulle vara 

om taxin är sen till skolan. Istället för att taxichauffören ringer till vårdnadshavaren och berättar 

detta, som i sin tur ringer till skolan, skulle taxichauffören kunna skicka ett meddelande direkt till 

skolan. Detta kräver mer omfattande studier som involverar alla de aktörer som berörs av tjänsten. 

6.5 Implikationer 

I funktionskompassens nya tjänst finns allt kring barnet med funktionsvariation samlat på samma 

ställe. Lappar från olika möten som finns utspridda i hemmet försvinner lätt, vilket hindras om allt 

finns samlat i en app. Detta förbättrar kontakten med vården som föräldrarna har, då de lätt kan leta 

upp vad som har sagts på tidigare möten. Att ha strukturerat samlad information om barnet som går 

att dela med andra kan även leda till att vårdnadshavarna vågar släppa taget lite mer och låta någon 

annan passa deras barn, då den som passar barnet har den information hen behöver ständigt 

tillgänglig. Att oftare våga låta någon annan passa barnet ger vårdnadshavarna mer tid över till sig 

själva och till att träffa andra. 
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7 Slutsatser 
Den här uppsatsen har presenterat skissade lösningsförslag till en tjänst som ska underlätta för 

vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer att hantera det stora kontaktnätet. Genom 

datainsamling med metoden F-SET erhölls insikter om hur tjänsten bör vara utformad och fungera för 

att vårdnadshavare ska vara intresserade av att använda den. En tjänst med syfte att underlätta den 

samordnande rollen för vårdnadshavare till barn med funktionsvariation kan vara utformad på så sätt 

att den: 

 Samlar kontakter, information, aktiviteter med mera som rör barnet på samma ställe, skiljt från 
vårdnadshavarens övriga kontakter, anteckningar med mera 

 Ger en möjlighet till att dela information, både temporär information om barnets nuvarande 
tillstånd, men det ska även gå att dela med sig av information som finns i tjänsten, såsom 
information om mediciner, anteckningar från möten och dylikt 

 Kan användas av andra runt barnet än vårdnadshavarna 
 Är uppbyggd kring kontakter 
 Är utformad som en hjälp att minnas för att på så sätt hålla koll på när diverse saker till barnet 

måste beställas 
 Ger samma information till båda vårdnadshavarna i de fall det är två stycken 
 Är lätt att använda 

Att använda avsikter för användning som startpunkt i ett designarbete förverkligades genom att 

använda metoden F-SET, vilken bygger på TPB som är en teori om avsikter för användning. Metoden 

gav insikter som både berörde konkreta funktioner och förslag samt mer abstrakta riktlinjer för 

designarbetet, och ledde till att en mängd lösningsförslag kunde produceras till de olika insikterna. 

Användandet av metoden som datainsamling gav insikter om vad som är viktigt för att 

vårdnadshavare ska vilja använda tjänsten och var en bra grund för att påbörja ett designarbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Scenarier 

Någon annan ska passa ditt barn 
Annas son Viggo är 7 år och har en funktionsvariation. Ikväll ska han till mormor för att spendera 
helgen där, vilket Viggo tycker ska bli jätteroligt. Det är mycket som Anna ska komma ihåg inför 
övernattningen, bland annat att packa ner kläder efter väder, tandborste, Viggos favoritleksak och 
mediciner. 

När Anna lämnar Viggo hos mormor frågar mormor hur det var med medicineringen. Hon kom inte 
ihåg doseringen och när den ska ges. Anna tar upp funktionskompassen, där hon kan se alla 
mediciner Viggo tar. Hon markerar de mediciner Viggo ska ta under helgen och skickar över 
information om dem till mormor. 

Hur många uttag finns det kvar? 
Pappa Peter är på apoteket för att hämta ut medicin till Viggo. När han har fått medicinen tar han 
upp funktionskompassen. Han letar rätt på den medicin han just hämtat uttag till och reducerar 
antalet uttag som finns kvar med ett. Han ser nu att det bara finns ett uttag kvar av den här 
medicinen och noterar i huvudet att det är dags att skaffa ett nytt recept. I Funktionskopassen finns 
nu en notis om att det bara finns ett uttag kvar av medicinen. 

Möte på habiliteringen 
Mamma Anna har precis hämtat posten och i brevlådan fanns bland annat en kallelse om att det är 
dags att träffa logopeden på BUH. Anna tar upp funktionskompassen och lägger in mötet. Hon vill 
påminnas om mötet med logopeden en dag i förväg. Anna vet att Viggo tycker om att veta hur den 
personen han ska träffa ser ut och hur byggnaden ser ut som han ska till. Därför lägger hon till två 
bilder från kameraalbumet till mötet hon just lagt till, en på logopeden och en på byggnaden, för att 
kunna förbereda Viggo inför mötet. 

Anna och Peter börjar fundera över när logopeden senast träffade Viggo i skolan, och vad de kom 
fram till då. Hon tar upp funktionskompassen och går in på mötet med logopeden som hon tidigare 
skapat. Där lägger hon till en anteckning om att hon ska ta upp detta på mötet. 

Hos logopeden får Viggo en logopedbedömning, och han får en del övningar att träna på hemma. 
Anna antecknar logopedens instruktioner i funktionskompassen och går sedan in på dagens möte. 
Där ser hon de saker hon ville ta upp med logopeden och vad de inte pratat om än. Hon är glad att 
hon skrev ner dem för annars hade hon säkert glömt något. 

Kontaktdagar 
Anna och Peter vet att de har 10 kontaktdagar per år att ta ut. De vet också att dessa dagar brinner 
inne om de inte används, och tycker det är väldigt synd när det händer. 

När Peter sitter vid datorn på jobbet ser han att det finns en föreläsning om Viggos funktionsvariation 
nu på onsdag klockan 13. Den vill han gärna gå på och stämmer av med sin chef om det är okej att 
han är borta på onsdag. 

Följande onsdag anmäler Peter till försäkringskassan att han tar ut en kontaktdag. Sedan tar han upp 
funktionskompassen och ändrar antalet kontaktdagar som han och Anna har kvar för Viggo. Han 
tycker det är mycket lättare att hålla koll på kontaktdagarna och utnyttja dem nu när han har 
funktionskompassen. 



50 
 

Bilaga 2 – Uppgifter i pappersprototyp 

1) Viggo är sjuk idag och måste stanna hemma från skolan. Sjukanmäl honom. 

2) Hur många uttag finns det kvar av medicin 1? Hur ofta ska Viggo ta medicinen? 

3) Imorgon ska ni på möte med skolan. Vad vill du ta upp då? 

4) Som du läste i scenarierna ska mormor passa Viggo i helgen. Ge mormor information om 

medicin 1. 

5) När är det dags att beställa skolskjuts? 

6) Du har precis tagit ut en kontaktdag. Minska antalet kontaktdagar i funktionskompassen med 

1. 
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Bilaga 3 – Papperprototyp 
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Bilaga 4 – Frågeformulär svensk version 

Var vänlig och berätta vad du tycker och tänker om möjligheten att använda funktionskompassen 
för att underlätta vardagen. Det finns inga rätt eller fel svar utan vi är intresserade av dina 
personliga åsikter. Skriv gärna fler åsikter per fråga. 

Använder du i dagsläget någon tjänst som liknar funktionskompassen? Om ja, vad heter den/de? 

 

Vilka fördelar ser du med att använda funktionskopassen? 

 

Vilka nackdelar ser du med att använda funktionskompassen? 

 

Har du andra tankar eller kommentarer kring att använda funktionskompassen? 

 

När det kommer till att använda en tjänst som funktionskompassen kan det finnas individer eller 
grupper som har åsikter om ifall du ska eller inte ska använda tjänsten. 

Lista de individer eller grupper som du tror skulle vara positiva till att du använder 
funktionskompassen. 

 

Lista de individer eller grupper som du tror skulle vara negativa till att du använder 
funktionskompassen. 

 

Lista de individer eller grupper som du tror är mest troliga att använda funktionskompassen. 

 

Lista de individer eller grupper som du tror är minst troliga att använda funktionskompassen. 

 

Lista faktorer eller omständigheter som skulle göra det lättare eller på något sätt möjliggöra för dig 
att använda funktionskompassen. 

 

Lista faktorer eller omständigheter som skulle göra det svårare eller hindra dig från att använda 
tjänsten. 
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Bilaga 5 – Frågeformulär engelsk version 

Please take a few minutes to tell us what you think about the possibility of using the XYZ service 
daily for the next 3 months. There are no right or wrong responses; we are merely interested in 
your personal opinions. In response to the questions below, please list the thoughts that come 
immediately to mind. Write each thought on a separate line. (Five or six lines are provided for each 
question.) 

What do you see as the advantages of your using the XYZ service daily for the next 3 months 

 

What do you see as the disadvantages of your using the XYZ service daily for the next 3 months? 

 

What else comes to mind when you think about using the XYZ service daily for the next 3 months.  

When it comes to your using the XYZ service daily for the next 3 months, there might be individuals 
or groups who would think you should or should not perform this behaviour. 

Please list the individuals or groups who would approve or think you should use the XYZ service daily 
for the next 3 months. 

 

Please list the individuals or groups who would disapprove or think you should not use the XYZ 
service daily for the next 3 months. 

 

Sometimes, when we are not sure what to do, we look to see what others are doing. Please list the 
individuals or groups who are most likely to use the XYZ service daily for the next 3 months. 

 

Please list the individuals or groups who are least likely to use the XYZ service daily for the next 3 
months. 

 

Please list any factors or circumstances that would make it easy or enable you to use the XYZ service 
daily for the next 3 months. 

 

 

Please list any factors or circumstances that would make it difficult or prevent you from using the XYZ 
service daily for the next 3 months. 

 


