
 

Projektet - Enkelt och tryggt hemma - Styrgruppsmöte den 2021-03-22 

Deltagare: Maria Erkers, John Wallén, Ulf Gustafsson, Lars Hellberg, Johan 

Odensåker, Susanna Lundstedt. Frånvarande: Ida Björkman.  

Avrapportering projektstatus 

Projektledaren (PL) redogjorde för status kring effekt och projektmål.  

Se bilaga 1.  

 

1. Beslutspunkt, projektet ETH avslutas: 

A. Enkelt och tryggt hemma avslutas som projekt. PL fick i uppdrag att 

göra slutavstämning avseende budget, överskott av medel uppgår i 

samverkansmodell, avser punkt 3 nedan.   Anledningen är att projektet 

avslutas. Avstämning skickas separat till styrgruppen.  

 

B. En majoritet i styrgruppen står bakom samverkansmodellen, PL föreslår 

att den utgör grund för det fortsatta arbetet. PL får i uppdrag att vara 

sammankallande med parterna, Utsikt, Stångåstaden, 

Kommunledningsförvaltningen samt Social och omsorgsförvaltningen.  

  
2. Beslutspunkt, tjänster för realisering: 

Med stöd av enkäten, bilaga 2 kommer ett (1) företag att delta i den 

kommande, första lanseringen. Det finns två (2) syften, anledningar till att 

styrgruppen valt att gå vidare enligt förslaget: 

 

A. Företaget har i enkäten och med stöd av behoven bedömts möta 

utmaningarna enligt punkt 3 nedan avseende funktion enligt berörda 

aspekter i enkäten. Avtalspart kommer att vara Utsikt AB. 

B. Tillsammans med samverkansparter, SKR och utvalda leverantörer 

skall det upprättas en process, riktlinjer för att säkerställa 

informationssäkerhet, god ekonomi samt hög användarbarhet. Målet är 

att säkerställa att tjänster och produkter är robusta, lättanvända, möter 

reella behov samt ger en kontinuiteten för slutkund. 

 

- Leverantör Alleato – Närståendepaket 

- Leverantörer av smarta toaletter, utredning pågår avseende 

fastighetsnära frågor och kostnader samt bostadsanpassning och 

omfattning. 

 

På sikt kommer det att finns möjlighet för flera företag att få erbjuda 

Linköpingsborna tjänster och produkter. Det bedöms kunna ske under 

Q3-Q4 2021, Utsikt AB är huvudpart i denna process. 

 
3. Beslutspunkt: Erbjudande till ca 100 kunder 

Beslutet avser tjänster i lägenhet, villa eller liknande. Omfattningen, antal 

baseras på kostnader och budget samt behov. 

 

Ett förslag är att Stångåstaden väljer ut ca 50 hyresgäster, övriga kommer 

att hanteras av Utsikt. Det kommer att vara en "skarp utrullning" där vi 

nyttjar leverantörsprocessen med installation, kundsupport etc. Bedömd 

tidsperiod 6-12 månader, tjänsten delfinansieras av slutkund. Kostnader och 

avtalsfrågor hanteras separat.  

  

 /Projektledare ETH - John Fristedt 
  



Bilaga 1- effekt och projektmål 

Översikt av status. Slutrapport från ETH projektet kommer att synliggöra grad 

av måluppfyllnad.  

 

”De stora nyttorna så här långt är, en tydlig behovsbild och kunskap kring 

marknadens mognad samt vilka tjänster (funktioner) som är redo att  

möta hyresgäster och kunder.” 

 

Rött = ej startat 

Gult = ca 40- 60 % OK 

Grön = klart 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 2 - Sammanställda svar från 

installation, fysisk visning och 
digital resa 
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Inledning 

I samarbete med bostadsbolaget Stångåstaden, Utsikt bredband, Kinda 

kommun och forskningsinstitutet Rise, driver Linköpings kommun ett projekt 

som syftar till att öka möjligheterna för dig som är äldre att bo kvar i din egen 

bostad och leva ett självständigt och hälsosamt liv, långt upp i åren. 

 

I första delen av projektet genomfördes en förstudie med äldre personer. 

Förstudien bestod av fokusgrupper där syftet var att undersöka hur stöd i 

hemmet skulle kunna ges på nya sätt för att möjliggöra att äldre kan bo kvar 

hemma längre. Resultatet från fokusgrupperna var ett antal insikter och 

utmaningar i fyra fokusområden: socialt, hälsa, hemmiljö och navigera i 

samhället (Bergsten, 2020). Rapporten finns att läsa här: 

https://www.linkoping.se/globalassets/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-

och-e-halsa/enkelt-och-tryggt-hemma.pdf?499f79 

 

Andra delen av projektet var att använda dessa utmaningar som tagits fram i 

förstudien för att hitta företag med produkter/tjänster som kunde vara en 

lösning på dessa utmaningar. Dessa produkter skulle sedan testas hos 

deltagaren under en längre period men på grund av den rådande pandemin 

ändrades planerna, istället installerades produkterna i visningslägenheter och 

en digital resa skapades. 

Visningslägenheter 

I projektet har två visningslägenheter satts upp, med syfte att utvärdera 

installation av produkterna, användbarhet och nyttoeffekter. Installationen 

genomfördes av projektteamet tillsammans med företagen och professionell 

hjälp för de produkter som krävde det. Totalt installerades 10 produkter 

uppdelat på två lägenheter.  

 

Efter installation genomfördes visningar för intressenter. Projektteamet visade 

hur produkterna fungerar och intressenterna fick själv testa dem, efter 

visningen fick intressenterna svara på en digital enkät med frågor om 

användbarhet och nyttoeffekter.  

Digital resa 

På grund av den rådande pandemin hade inte den tänkta målgruppen (70+) 

möjlighet att besöka visningslägenheterna, därav skapades en digital resa för 

att kunna nå ut till dem. Den digitala resan bestod av en introduktionsfilm där 

projektet och en persona introducerades, sedan var det åtta filmer som beskrev 

de funktioner som fanns i de två visningslägenheterna. Efter varje film som 

beskrev en funktion fick deltagarna svara på ett antal frågor.  

Totalt var det 117 personer som kollade på filmerna och svarade på enkäterna, 

varav 62 stycken (53 %) var över 70 år.  

  

https://www.linkoping.se/globalassets/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-halsa/enkelt-och-tryggt-hemma.pdf?499f79
https://www.linkoping.se/globalassets/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-halsa/enkelt-och-tryggt-hemma.pdf?499f79


Alleato  

Installation 

Förutsättningar 

● El, wifi, smartphone 

Vem kan installera 

● Anhöriga 

Manualer 

● Manual medföljer, info om hur man går tillväga från start till slut, står 

bl.a. info om placering av sensorer 

Tidsåtgång 

● Det tar tid för att hitta var sensorerna ska placeras, men ca 60-120 

minuter 

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller helt 
med 

 

Användbarhet Medelvärd
e 

1) Jag tycker Alleato verkar vara lätt att använda 4,2 

2) Jag tror att jag inte skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda Alleato 

2,9 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda Alleato ganska 
snabbt 

3,9 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder Alleato 

4 

5) Jag tror att jag inte skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag 
kan börja använda Alleato 

3,2 

Totalt medelvärde 3,6 



 

 

Nyttoeffekter 

Fråga 1-6: Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 
är ja, absolut. 

Fråga 7: Svarsalternativet är en skala mellan 1-5 där 1 är öka och 5 är minska. 

Fråga Medelvärd
e 

1) Tror du att du kommer att känna dig mer trygg i din lägenhet med 
Alleato installerat? 

4,4 

2) Tror du att du kommer att känna dig mer självständig i din lägenhet 
med Alleato installerat? 

3,7 

3) Tror du att du kommer att kunna få ett bättre stöd från dina 
närstående med Alleato installerat i ditt hem? 

4,1 

4) Tror du att du kommer att känna dig mer trygg med att lämna din 
lägenhet med Alleato installerat? 

4,3 

5) Tror du att du skulle känna dig mer tillfreds med att bo själv i din 
lägenhet med Alleato installerat? 

4,1 

6) Om du var anhörig, skulle du känna dig mer trygg om din 
närstående hade Alleato installerat i sin lägenhet? 

4,8 

7) Om du var anhörig, hur tror du att omfattningen av ditt praktiska 
stöd till din närstående skulle påverkas om hen hade Alleato 
installerat i sin lägenhet? 

3,2 

Totalt medelvärde 
4,1 

 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se Alleatos produkt i tre filmer som visade 

upp funktionerna sensorer, passivitetslarm och ledljus. Nedan kommer svaren 

vara per film.  



Trygghetsskapande sensorer 

Svarsalternativen är en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsa skulle känna sig mer trygg i sin lägenhet med dessa 

funktioner installerade. 
3,8 

2) Jag tror att Kajsa skulle känna sig mer trygg med att lämna sin lägenhet 

med dessa funktioner installerade. 
3,9 

3) Som närstående till Kajsa så skulle jag känna mig mer trygg med dessa 

funktioner installerade i hennes lägenhet. 
3,8 

Totalt medelvärde 3,8 

 

Trygghetslarm för passivitet i lägenheten 

 

Svarsalternativen är en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller helt med. 
 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsa skulle känna sig mer trygg i sin lägenhet med dessa 

funktioner installerade. 
3,8 

2) Jag tror Kajsa kommer känna sig tillfreds med att närstående får 

meddelande om något avviker i hennes rörelsemönster. 
3,7 

3) Som närstående till Kajsa så skulle jag känna mig mer trygg med dessa 

funktioner installerade i hennes lägenhet. 
3,9 

Totalt medelvärde 3,8 

Ledljus 

Svarsalternativet är en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller helt med. 

 

Fråga Medelvärde 



1) Jag tror att Kajsa skulle känna sig mer trygg i sin lägenhet med denna 

funktion installerad. 
3,8 

Totalt medelvärde 3,8 

 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Det behöver kunna fungera även vid t.ex. strömavbrott (med batteri 

eller liknande) 

● Nästa generation kommer att uppskatta produkterna och tjänsterna 

● Saknas kommunikationsfunktion. Ringa direkt, inte behöva hämta 

telefon för att ringa. En rörig app, utveckla den med 

● Går att bygga på, ju äldre man blev. Högtalaren är bra, sen kanske den 

stressar när man är gammal 

● Man behöver lära sig ganska mycket, men samtidigt så ska ju 

sensorerna ta upp så Kajsa behöver egentligen inte göra så mycket. 

Krångligt till en början 

● Inte lära sig men man behöver känna sig trygg i det, så att man inte är 

orolig att man förstör eller råkar radera, inte är till besvär för 

alleato/anhöriga. 

● Den är lätt att använda. Fördelen är att man har en app, kunna 

redigera och stänga av beroende på dag till dag 

● Hur bra Alleato fungerar beror nog mycket på relationen mellan boende och 

kontaktperson. Hade varit bra med tips från andra hur man ska prata om det 

och hur man kan göra det bästa för att få boende att känna sig trygg  



Sensative 

Installation 

Förutsättningar 

● Wifi, el 

Vem kan installera 

● Leverantör från Sensative 

Manual 

● Ingen manual 

Tidsåtgång 

● ca en halv dag 

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

 

Fråga Medelvärd
e 

1) Jag tycker Sensative verkar vara lätt att använda 3,2 

2) Jag tror att jag inte skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda Sensative 

2,2 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda Sensative 
ganska snabbt 

3,5 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder Sensative 

2,8 

5) Jag tror att jag inte skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag 
kan börja använda Sensative 

2,7 

Totalt medelvärde 2,9 

Nyttoeffekter 

Fråga 1-6: Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 
är ja, absolut. 

Fråga 7: Svarsalternativet är en skala mellan 1-5 där 1 är öka och 5 är minska. 



 
 

Nyttoeffekter Medelvärd
e 

1) Tror du att du kommer att känna dig mer trygg i din lägenhet med 
Sensative installerat? 

3,6 

2) Tror du att du kommer att klara dig bättre själv (t ex olika 
vardagssysslor) i din lägenhet med Sensative installerat? 

3,3 

3) Tror du att du kommer att kunna få ett bättre stöd från dina 
närstående med Sensative installerat i ditt hem? 

3,6 

4) Tror du att du kommer att känna dig mer trygg med att lämna din 
lägenhet med Sensative installerat?  

2,7 

5) Tror du att du skulle känna dig mer tillfreds med att bo själv i din 
lägenhet med Sensative installerat? 

3,2 

6) Om du var anhörig, skulle du känna dig mer trygg om din 
närstående hade Sensative installerat i sin lägenhet? 

3,5 

7) Om du var anhörig, hur tror du att omfattningen av ditt praktiska 
stöd till din närstående skulle påverkas om hen hade Sensative 
installerat i sin lägenhet? 

3,1 

Totalt medelvärde 3,3 

 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se Sensatives funktioner i två filmer: ledljus 

och sensorer, Filmerna visades upp tillsammans med Alleato och därav är 

poängen desamma som för Alleato. Nedan kommer svaren vara per film.  

Trygghetsskapande sensorer 

 

Svarsalternativen är en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsa skulle känna sig mer trygg i sin lägenhet med dessa 

funktioner installerade. 
3,8 

2) Jag tror att Kajsa skulle känna sig mer trygg med att lämna sin lägenhet 3,9 



med dessa funktioner installerade. 

3) Som närstående till Kajsa så skulle jag känna mig mer trygg med dessa 

funktioner installerade i hennes lägenhet. 
3,8 

Totalt medelvärde 3,8 

Ledljus  

Svarsalternativet är en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsa skulle känna sig mer trygg i sin lägenhet med denna 

funktion installerad. 
3,8 

Totalt medelvärde 3,8 

 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Dörrsensor som larmar när man stänger – bakvänt 

● Företag som skor sig på andras mående behöver vara 

upphandlingsbara och ge individen trygghet utan att det kostar den 

enskilde mer än så. 100 kronor blir som en egenvårdsavgift, fast 

månadsvis istället för vid varje besök på VC 

● Nackdel är att anhörig måste gå genom Sensative för att ändra någon 

inställning, finns inte ett lätt sätt att göra det på nu. Installationen var 

krånglig, men det kanske var för att hen gjorde allt på plats istället 

innan (som Alleato förmodligen gjorde) 

● Kaffevakten känns ologisk, den funktionen finns på andra enklare sätt.  

● Som anhörig, vilken oro, blir väldigt många larm. Jämfört alleato, ingen 

högtalare som är hjälp för den som bor här. 

  



iHug 

iHug är en videokommunikationslösning med ett förenklat gränssnitt. Det 
finns även möjlighet att ta emot vykort från sina nära och kära 

Installation 

Förutsättningar 

● iPad/iPhone, både hyresgäst och mottagande part 

● Wifi 

Vem kan installera 

● iHug kan installeras av närstående eller en hyresgäst som är van att 

installera appar.  

Tidsåtgång 

● ca 20 minuter 

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

Fråga Medelvärd
e 

1) Jag tycker iHug verkar vara lätt att använda 4 

2) Jag tror inte att jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda iHug 

2,9 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda iHug ganska 
snabbt 

4,1 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder iHug 

4,1 

5)  Jag tror inte att jag skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag 
kan börja använda iHug 

3,7 

Totalt medelvärde 3,8 

Nyttoeffekter 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, 
absolut. 



Nyttoeffekter 
Medelvärd
e 

1) Upplever du att kommunikation med hjälp av iHug tillför ett 
mervärde jämfört med vanlig telefoni? 

3,5 

2) Tror du att det kommer vara enklare att kommunicera med 
närstående och vänner tack vare iHug? 

3,9 

3) Tror du att du kommer att kommunicera oftare med närstående 
och vänner tack vare iHug? 

3,7 

4) Tror du att du kommer att uppleva dig vara mer socialt aktiv tack 
vare iHug? 

3,7 

5) Tror du att du kommer kunna göra fler telefonsamtal själv tack vare 
iHug? 

3,3 

6)Om du var anhörig, tror du att du skulle uppleva att 
kommunikationen med den närstående blev tydligare tack vare iHug? 

3,5 

Totalt medelvärde 3,6 

 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna först se en kort film om iHug och sedan fick 

de svara på tre enkätfrågor.  

 

Svarsalternativen är på en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsa upplever att det kommer vara enklare att 
kommunicera med närstående och vänner tack vare dessa funktioner. 

3,7 

2) Jag tror att Kajsa kommer uppleva sig vara mer socialt aktivt. 3,6 

3) Som närstående till Kajsa så skulle jag uppleva ett mervärde med dessa 
funktioner jämfört med vanlig telefoni. 

3,7 

Totalt medelvärde 3,7 

 



Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Hade varit användbart med telefonlösning om det gör tjänsten mer 

portabel. 

● Tror det kan vara svårt att sätta dig in i varför jag skulle vilja ha 

tjänsten 

● Kognitivt tydlig och attraktiv. Mottagare måste ha appen för att det 

ska funka. Vykort går ej att klicka på, det går inte att se i större bild, 

skulle kunna sparas i bildarkiv. Om man använder en telefon är nog 

vykortet väldigt litet (?). Begränsad till Apple 

● Man måste ha en Apple-produkt. Vad är skillnaden på iHug då jämför 

med facetime. Kan ringa videosamtal och måste ändå trycka på en 

app-ikon för att komma in i appen. Vykort är väl det som inte finns 

men ska man lära sig iHug kanske man kan lära sig vanliga 

meddelande-funktionen 

● Kul om Kajsa kan skicka vykort också. Kunna svara på vykorten. 

● Hade varit kul att kunna ha gruppsamtal. Tycker att de andra 

funktionerna (som vi inte visat men som står på roll-up) är bra. 

 

TERA  

Installation 

Förutsättningar 

● Wifi, smartphone/platta 

Vem kan installera 

● Anhörig 

Tidsåtgång 

● ca 15 minuter 

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

 

Fråga Medelvärd
e 

1) Jag tycker TERA verkar vara lätt att använda 4,3 



2) Jag tror inte att jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda TERA 

2,4 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda TERA ganska 
snabbt 

3,9 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder TERA 

4,1 

5)  Jag tror inte att jag skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag 
kan börja använda TERA 

3,2 

Totalt medelvärde 3,6 

Nyttoeffekter 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, 
absolut 

 

Fråga Medelvärd
e 

1) Upplever du att kommunikation med hjälp av TERA tillför ett 
mervärde jämfört med vanlig telefoni? 

4,7 

2) Upplever du att kommunikation med hjälp av TERA är mer 
fullständig och tydlig än andra kommunikationssätt? 

4,2 

3) Tror du att det kommer att vara enklare att kommunicera med 
närstående och vänner tack vare TERA? 

4,3 

4) Tror du att du kommer att kommunicera oftare med närstående och 
vänner tack vare TERA? 

3,9 

5) Tror du att du kommer att uppleva dig vara mer socialt aktiv tack 
vare TERA? 

4,1 

6) Tror du att du kommer kunna göra fler telefonsamtal själv tack vare 
TERA? 

3,8 

7) Om du var anhörig, tror du att du skulle uppleva att 
kommunikationen med den närstående blev tydligare tack vare TERA? 

4,3 

Totalt medelvärde 4,1 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se Alleatos produkt i tre filmer som visade 

upp funktionerna sensorer, passivitetslarm och ledljus. Nedan kommer svaren 

vara per film.  



 

Svarsalternativen är på en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsa upplever att kommunikation med hjälp av dessa 

funktioner är mer fullständig och tydlig än andra kommunikationssätt, t.ex. 

vanlig telefoni. 

3,7 

2) Jag tror att Kajsa upplever att det kommer vara enklare att kommunicera 

med dessa funktioner. 
3,7 

3) Jag tror att Kajsa kommer uppleva sig vara mer socialt aktivt. 3,6 

4) Som närstående till Kajsa så skulle jag uppleva ett mervärde med dessa 

funktioner jämfört med vanlig telefoni. 
3,6 

Totalt medelvärde 3,7 

 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Kognitiv rörig design, kunna dölja funktioner man inte behöver se för 

tillfället. Underlätta installationsförfarandet, mycket koder 

● Den funkar inte just nu. Mikrofonen är avstängd i början av varje 

samtal. Vi förstår inte hur man ringer ett videosamtal till Kajsas 

anhörige. Det står inte vem som ringer när man får mottagna samtal 

● Efter varje samtal så har inställningarna gått tillbaka till ursprungsläge 

(vilket innebär att mikrofonen är av och det man själv säger inte 

textas).  Men skulle den funka som den ska så skulle den vara väldigt 

bra. 

● Utbildning för att bli trygg på vad man gör 

  



Nordic Weltech Dusch  

Installation 

Förutsättningar 

● El, VA, hyresgäst måste närvara 

Vem kan installera 

● Professionell hjälp 

Manual 

● Installationsguiden är inte så tydlig 

Tidsåtgång 

● ca 50 min 

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tycker duschen verkar vara lätt att använda 3,4 

2) Jag tror att jag inte  skulle behöva stöd från en teknisk person 
för att kunna använda duschen 

2,2 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda duschen 
ganska snabbt 

3,4 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder duschen 

3,8 

5) Jag tror att jag inte skulle behöva lära mig ganska mycket innan 
jag kan börja använda duschen 

2,5 

Totalt medelvärde 3,1 

Nyttoeffekter 

 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, 
absolut 



 

Fråga Medelvärd
e 

1) Tror du att duschen kan bidra till ett bibehållet/ökat välmående? 3,9 

2) Tror du att duschen kan bidra till bibehållen/ökad självständighet? 4,1 

3) Tror du att du skulle kunna upprätthålla en god hygien med hjälp av 
duschen? 

4,1 

Totalt medelvärde 4,0 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se en film på dusch och toalett, därav är 

resultatet detsamma på Nordic Weltech dusch, toalett och Västias lyft och 

bidésits.  

 

Svarsalternativen är på en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med.  

 

Fråga Medelvärd

e 

1) Jag tror att Kajsas användande av dessa funktioner kan bidra till ett 

bibehållet eller ökat välmående. 
3,7 

2) Jag tror Kajsas användande av dessa funktioner kan bidra till bibehållen 

eller ökad självständighet. 
3,7 

3) Jag tror att Kajsa skulle kunna upprätthålla en god hygien med hjälp av 

dessa funktioner. 
3,7 

Totalt medelvärde 3,7 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Var gör man av glasögon, hörapparat o dyl efter man satt sig i 

duschen? 

● Kräver stort utrymme i duschen 

● Skulle jag behöva betala för den skulle jag hellre ha någon komma hem 

och hjälpa mig, Baserat på tilltron till tekniken kontra kostnaden 

● Den ger självkänsla, slipper vara beroende av andra, integritet 



● Förutom hygien, kan Kajsa bibehålla integritet, inte känna att hon 

behöver blotta sig, trygghetsskapande, behålla självständighet, när var 

hur hon vill duscha, inte behöver vänta på vårdpersonal 

● Kajsa kan ha den hur länge som helst. Vid hemtjänst, så kan hon ändå 

få duscha själv men att hemtjänsten hjälper henne på plats 

● Lite rörig inställningspanel 

  



Nordic Weltech Toalett 

Installation 

Förutsättningar 

● El, VA 

Vem kan installera 

● Professionell hjälp 

Manual 

● Ingen manual  

Tidsåtgång 

● ca 50 minuter 

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

 

Fråga Medelvärd
e 

1) Jag tycker toaletten verkar vara lätt att använda 3,8 

2) Jag tror inte att jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda toaletten 

2,5 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda toaletten ganska 
snabbt 

3,7 

4)  Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder toaletten 

3,8 

5) Jag tror inte att jag skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag kan 
börja använda toaletten 

3 

Totalt medelvärde 3,4 

 

Nyttoeffekter 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, 
absolut 
 



Fråga Medelvärd
e 

1) Tror du att toaletten kan bidra till ett bibehållet/ökat välmående? 4,2 

2) Tror du att toaletten kan bidra till bibehållen/ökad självständighet? 4,2 

3) Tror du att du skulle kunna upprätthålla en god hygien med hjälp 
av toaletten? 

4,2 

Totalt medelvärde 4,2 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se Alleatos produkt i tre filmer som visade 

upp funktionerna sensorer, passivitetslarm och ledljus. Nedan kommer svaren 

vara per film.  

 

Svarsalternativen är på en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsas användande av dessa funktioner kan bidra till ett 

bibehållet eller ökat välmående. 
3,7 

2) Jag tror Kajsas användande av dessa funktioner kan bidra till bibehållen 

eller ökad självständighet. 
3,7 

3) Jag tror att Kajsa skulle kunna upprätthålla en god hygien med hjälp av 

dessa funktioner. 
3,7 

Totalt medelvärde 3,7 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Skapa tydligare kontrollpanel. Den lilla dosan är okej, men 

inställningspanelen är krånglig. Duo-funktion om man är två personer i 

hushållet. 

● Ljuset är väldigt bra för Kajsa att hitta rätt. Skulle kunna lysa upp 

toasitsen istället för i toaletten. 

● Känner sig trygg, varm sits, känner sig behaglig. Minskar risken för UVI. 

Spolningen går från ett håll, från rumpa till fram, kan vara ohygieniskt 

● Kajsa tycker att den är ganska svår att använda, den stora handkontrollen är 

väldigt otydlig och tar ett tag att vänja in sig  



Västia Bidésits  

Installation 

Förutsättningar 

● El, VA 

Vem kan installera 

● Professionell hjälp 

Tidsåtgång 

● Installerade bidésits och lyft samtidigt. VVS: ca 60 minuter. El: ca ½ 

dag.  

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

 

Fråga Medelvärd
e 

1) Jag tycker bidésitsen verkar vara lätt att använda 4,2 

2) Jag tror att jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda bidésitsen 

2,7 

3)  Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda bidésitsen 
ganska snabbt 

4,3 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder bidésitsen 

4,2 

5) Jag tror att jag skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag kan 
börja använda bidésitsen 

3,1 

Totalt medelvärde 3,7 

 

Nyttoeffekter 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, 
absolut 

 



Fråga Medelvärd
e 

1) Tror du att användandet av Västias bidésits kan bidra till ett 
bibehållet/ökat välmående? 

4,6 

2) Tror du att Västias bidésits kan bidra till bibehållen/ökad 
självständighet? 

4,5 

3) Tror du att du skulle kunna upprätthålla en god hygien med Västias 
bidésits? 

4 

Totalt medelvärde 4,4 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se Alleatos produkt i tre filmer som visade 

upp funktionerna sensorer, passivitetslarm och ledljus. Nedan kommer svaren 

vara per film.  

 

Svarsalternativen är på en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsas användande av dessa funktioner kan bidra till ett 

bibehållet eller ökat välmående. 
3,7 

2) Jag tror Kajsas användande av dessa funktioner kan bidra till 

bibehållen eller ökad självständighet. 
3,7 

3) Jag tror att Kajsa skulle kunna upprätthålla en god hygien med hjälp 

av dessa funktioner. 
3,7 

Totalt medelvärde 3,7 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Jag har mycket svårt att se hygienbiten som tillförlitlig för en äldre 

person eller person med kognitiva funktionsnedsättningar, att kunna 

hantera användningen av en sådan pryl. Reser sig min mamma 

kanhända för fort, blir konsekvensen av det att det blir vatten er hela 

golvet? Blir hon helt ren vid avföring? Sprider vattnet och/eller torken 

bakterier? Kanske inte när den är ny, fast efter en tid? 



● Bidé är så ovanligt i Sverige så det är svårt att se om de skulle gilla att 

en maskin ska hjälpa mig med de mest intima delarna. Nackdel är att 

det inte går att ställa in, förutom värmen på vattnet. 

● bra och stadigt, inte så mycket olika knappar att trycka på. 

● Bara positivt med den. Lätthanterlig och enkel. Vattnet sprutar från två 

håll. Välj vattentemperatur på en fysisk kontroll som man vrider. 

Saknar värme i sitsen, då skulle den vara optimal 

 

  



Västia Lyft 

Installation 

Förutsättningar 

● El 

Vem kan installera 

● Professionell hjälp 

Tidsåtgång 

● Installerade bidésits och lyft samtidigt. VVS: ca 60 minuter. El: ca ½ 

dag.  

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

 

Fråga Medelvärd
e 

1) Jag tycker lyften verkar vara lätt att använda 4,7 

2)  Jag tror att jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda lyften 

4 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda lyften ganska 
snabbt 

4,6 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder lyften 

4,4 

5) Jag tror att jag skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag kan 
börja använda lyften 

3,9 

Totalt medelvärde 4,3 

Nyttoeffekter 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, 
absolut 
 

Fråga Medelvärd
e 



1) Tror du att användandet av Västias lyft kan bidra till ett 
bibehållet/ökat välmående? 

4,5 

2) Tror du att Västias lyft kan bidra till bibehållen/ökad 
självständighet? 

4,5 

Totalt medelvärde 4,5 

 

  



Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se Alleatos produkt i tre filmer som visade 

upp funktionerna sensorer, passivitetslarm och ledljus. Nedan kommer svaren 

vara per film.  

 

Svarsalternativen är på en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsas användande av dessa funktioner kan bidra till ett 

bibehållet eller ökat välmående. 
3,7 

2) Jag tror Kajsas användande av dessa funktioner kan bidra till bibehållen 

eller ökad självständighet. 
3,7 

3) Jag tror att Kajsa skulle kunna upprätthålla en god hygien med hjälp av 

dessa funktioner. 
3,7 

Totalt medelvärde 3,7 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Företag som skor sig på andras mående behöver vara 

upphandlingsbara och ge individen trygghet utan att det kostar den 

enskilde mer än så. 100 kronor blir som en egenvårdsavgift, fast 

månadsvis istället för vid varje besök på VC 

● Karl har svårt att sätta sig och resa sig, har artros i knäna. Lyften 

minskar fall och får hjläp att resa. Den har inte en tipp. Den är formad 

lite lutad. Men det borde finnas att man kan tippa sitsen också, då den 

bakre delen reser sig mer än den främre. 

  



Salus Mea  

Installation 

Förutsättningar 

● Wifi, Apple watch med e-sim, iPad/iPhone. 

● Mottagaren måste ha iPhone 

Vem kan installera 

● Anhörig 

Tidsåtgång 

● ca 60 minuter 

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

 

Fråga Medelvärd
e 

1) Jag tycker Salus Mea verkar vara lätt att använda 3,5 

2) Jag tror att jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda Salus Mea 

2,4 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda Salus Mea 
ganska snabbt 

3,5 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder Salus Mea 

3,8 

5) Jag tror att jag skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag kan 
börja använda Salus Mea 

2,8 

Totalt medelvärde 3,2 

 

 

Nyttoeffekter 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, 
absolut 
 



Fråga Medelvärd
e 

1) Tror du att du skulle känna dig tryggare med att röra dig ute om du 
har Salus Mea? 

4,3 

2) Tror du att du skulle känna dig mer självständig tack vare Salus 
Mea? 

4 

3) Tror du att Salus Mea skulle bidra till ökad utevistelse, t.ex. 
promenader? 

4 

4) Om du var närstående, tror du att du skulle uppleva en ökad 
trygghet om din närstående använde Salus Mea? 

4,3 

5) Om du var anhörig, hur tror du att omfattningen av ditt praktiska 
stöd till din närstående skulle påverkas om hen använde Salus Mea? 

3,4 

Totalt medelvärde 4,0 

 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se produkt i tre filmer som visade upp 

funktionerna sensorer, passivitetslarm och ledljus. Nedan kommer svaren vara 

per film.  

Svarsalternativen är på en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 

helt med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsa skulle känna sig tryggare med att röra sig ute med 

dessa funktioner. 
3,8 

2) Jag tror att Kajsa skulle känna sig mer mer självständig tack vare dessa 

funktioner. 
3,6 

3) Jag tror att Kajsa kommer vara ute mer, t.ex. promenera, tack vare dessa 

funktioner. 
3,6 

4) Som närstående till Kajsa så skulle jag känna mig mer trygg om hon 

använder dessa funktioner. 
3,9 

Totalt medelvärde 3,8 



 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● De olika funktionerna är bra, det kan bli lite smått på klockan från Karls 

perspektiv. Måste ha någorlunda god syn. Nackdel är att det är knutet 

till Apple produkter. Kanske skala ner salus mea i telefonen, på 

gränsen till plottrigt och bygger på text. Hade vara roligt om det gick 

att koppla samma Alleato och Sensatives funktioner till klockan 

● Det finns så mycket funktioner i iPhone och klocka, i klockan, kan inte 

sortera vilka jag ska se på skärmen. = smått och rörigt. 

● Måste man köpa klocka och iPhone själv? E-sim kostar ju också + 

kostnad för salus mea, kan bli ganska mycket i månaden 

● Som anhörig tror jag att det är bättre, om jag kan lita på att han har på 

sig klockan och mobilen 

 

  



Physiotools  

Installation 

Förutsättningar 

● Smart TV 

Vem kan installera 

● Anhörig 

Tidsåtgång 

● ca 15 minuter 

Fysisk visning 

I den fysiska visningen fick deltagaren först en guidad visning av alla produkter 
och sedan fick deltagaren svara på en enkät som innehöll frågor om 
användbarhet och nyttoeffekter. 

Användbarhet 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller 
helt med 

Fråga Medelvärd
e 

1) Jag tycker Physiotools verkar vara lätt att använda 3,8 

2) Jag tror att jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att 
kunna använda Physiotools 

3,3 

3) Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda Physiotools 
ganska snabbt 

4,1 

4) Jag tror att jag kommer känna mig trygg (på vad jag gör) när jag 
använder Physiotools 

4 

5) Jag tror att jag skulle behöva lära mig ganska mycket innan jag kan 
börja använda Physiotools 

3,6 

Totalt medelvärde 3,8 

 

Nyttoeffekter 

Svarsalternativen är en skala mellan 1-5 där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, 
absolut 
 

Fråga Medelvärd
e 



1) Hur ofta bedömer du att du motionerar idag (utomhus och/eller 
inomhus)? 

1-2 ggr (6) 

3-5 ggr (4) 

6-7 ggr (2) 

2) Hur ofta tror du att du skulle använda Physiotools? 
1-2 ggr (3) 
3-5 ggr (7) 

Aldrig (2) 

3) Tror du att användandet av Physiotools kommer bidra till en 
bibehållen/ökad fysisk hälsa? 

4 

4) Tror du att användandet av Physiotools kommer bidra till en 
bibehållen/ökad psykisk hälsa 

3,9 

Totalt medelvärde 
4,0 

Digital resa 

I den digitala resan fick deltagarna se Alleatos produkt i tre filmer som visade 

upp funktionerna sensorer, passivitetslarm och ledljus. Nedan kommer svaren 

vara per film.  

 

Svarsalternativen är på en skala från 1-5 där 1 är håller inte med och 5 är håller helt 

med. 

 

Fråga Medelvärde 

1) Jag tror att Kajsas användande av dessa funktioner kommer att bidra till 

en bibehållen eller ökad fysisk hälsa. 
3,2 

2) Jag tror att Kajsas användande av dessa funktioner kommer att bidra till 

en bibehållen eller ökad psykisk hälsa. 
3,3 

3) Jag tror att Kajsa skulle uppskatta att använda dessa funktioner. 3,1 

Totalt medelvärde 3,2 

Kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

● Deltagare 1 

o Jag betalar gärna 250 kronor för att mina föräldrar ska få den 

vård och träning de vill ha, genom ett fysiskt möte med för 



ändamålet utbildad personal. Dessutom finns det gratis 

alternativ till detta att tillgå, däribland Joint Academy, som 

fungerar på lika vis. 

o Nej, jag tror på att det fortfarande finns alltför många äldre 

som ʺaldrig startat en datorʺ, min egen far är 69 och ingår i den 

gruppen utan att vara det minsta unik i sitt slag, så det finns 

fortfarande människor kvar som hellre skulle lägga sig ner och 

självdö över att inte få träffa andra, t ex arbetsterapeut och 

sjukgymnast, läkare, träningsanläggning etc. 

● Förbättra talsyntesen.  

● Instruktioner 

o Kunna välja person själv, ung kille, ung tjej, gammal kvinna, 

gammal gubbe. Välja längd på programmet. . Personen som 

utför övningarna är väldigt uttråkad. Skulle hon se lite glad ut 

kan det bidra till att det blir roligare att använda. Kanske musik 

o Rösten är väldigt monoton, svårt att höra. 

o Samtidigt som texten sägs, visa rörelsen också så man kan 

förbereda sig. 

o Något långa instruktioner 

● Fjärrkontrollen är väldigt otydlig och små kontroller, tänk en stor hand 

som ska trycka. 

● Korta och motoriskt enkla övningar, Tydlig manual hur jag skulle göra 

varje övning,kognitivt tydlig. Skapar bättre tydlighet än en papperslapp 

Jämförelse mellan företagen 

 
 



Övriga kommentarer från digital resa och fysiska visningar 

Kognitiv förmåga 

● Om Kajsa har svårt att orientera sig eller har andra tecken på demens 

tror jag att det är svårt att klara en smartphone 

● Nedsatt hörsel/syn/rörlighet tror jag gör många normalsvåra appar för 

krångliga. Många äldre tappar förmågan att minnas hur de ska använda 

nyare kunskap. 

● Det gäller att huvudet fungerar om dessa hjälpmedel skall vara till 

nytta. Allt för många hjälpmedel och appar att hålla reda på kan göra 

Kajsa osäker och förvirrad. 

● Det krävs bra kognitiv förmåga att använda dessa appar. 

● Skulle man behöva all nämnd kontroll så är det nog dags för ett 

vårdboende. 

● Jag har en 90-årig mor som står helt utanför den digitala världen och 

har nu även blivit allt mer glömsk, men för många andra personer tror 

jag mycket av det ni visat skulle funka bra. 

Tekniken 

● Dagens smartphones är fantastiska men sämre som telefoner. Stora 

bokstäver, enkla knappar bra ljud behövs. (vilket det ju finns exempel 

på i filmerna) 

● Gissar att funktionerna upplevs för tekniska av många äldre och kräver 

hårdvara som de inte är vana att hantera. 

● Gissar att enkelheten som Hemma/Borta knappen är framgångsfaktor 

för användandet av funktionerna. 

● Det är ju väldigt många smarta lösningar, men en del känns väldigt 

avancerade och mycket att komma ihåg 

● Blir det för krångligt att använda kommer det motverka syftet. Många 

äldre är också ”teknikrädda” och blir det då för många olika funktioner 

slår de bakut. 

Kostnad 

● Alla dessa hjälpmedel är jättebra. Men fattigpensionärer kan inte unna 

sig denna lyx för att känna sig trygga eller må bättre. Tyvärr. Några 

enstaka för en låg summa kan man tänka sig att betala för dock. 

● Om jag vill ha alla dessa funktioner och måste betala, så verkar det bli 

en mycket hög kostnad. Men funktionerna i sig verkar var bra. 

Anhöriga 

● Känns som att det kan bli mycket ansvar, om än på distans, för 

anhöriga. 

● Bättre med hemtjänst, trygghetslarm och att bo i 55+ och 70+. Då 

Kajsas anhöriga finns i Stockholm och Göteborg blir det mest en stress 

och oro med dessa "hjälpmedel". Vad kan de göra därifrån? 

 


