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Sammanfattning
Vi är nöjda med resultatet från designsprinten, mycket tack vare det stora engagemang och
hårda arbete som deltagarna bidrog med. Stort tack för en härlig vecka.
Det var väldigt intressant och kul att genomföra testerna med folket i Ryssby och Tumhult.
Varje deltagare gav oss värdefulla och insiktsfulla svar. Som på det stora hela har besvarat
frågorna som vi sökte svar på.
Vi kan med en ganska stor säkerhet påstå att konceptet vi testat och som går under namnet
Vi finns! skulle vara uppskattat hos äldre med eller utan ensamhetsproblematik. Det som
återstår är att reda ut detaljerna samt testa om det finns en tillräckligt stor grupp volontärer
för att kunna förverkliga konceptet.
Vi har gulmarkerat de sakerna vi anser vara extra intressanta så ni snabbt kan hoppa till de
delarna i rapporten
.

Bakgrund
Backelite by Capgemini har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört aktiviteter som
kopplas till designområdet Service design. För detta uppdrag valde vi att applicera metoden
som på engelska heter “Design sprint”. En designsprint är en metod för att lösa stora och
komplexa problem med design, på bara en vecka. Metoden är framtaget av Google
Ventures och en metod vi på Backlite använder beroende på förutsättningarna. Syftet med
en designsprint är att få svar på de viktigaste frågorna som rör en idé / lösning som man tror
kan avhjälpa ett problem. Under 5 dagar samlas de viktigaste personerna som är insatta i ett
problemområde. Det är viktigt att alla personer i en Design sprint fyller ett syfte. T.ex. Ha
mandat att ta en lösning vidare efter en Design sprint, ha djup kunskap inom
problemområdet, kunna representera slutanvändare och kunder till en lösning.
Bakgrunden till detta uppdrag är delvis att titta på nya arbetssätt och metoder för hur
Region Kronoberg kan angripa problem. Men eftersom problemområdet som rör e
 nsamma
äldre i sig är ett viktigt och riktigt problem så är det även intressant att se om denna typ av
arbetsmetod kan vara intressant att applicera på andra områden.

Utmaningen
Innan denna designsprint kunde påbörjas träffades Region kronoberg och Backelite för att
tillsammans avgränsa utmaningen för designsprinten. För att åstadkomma detta
genomförde delar av en längre övning som kallas probleminraming (Problem framing). Med
hjälp av resultatet från övningen så kunde vi tillsammans enas om en
problemfrågeställning.

Problemfrågeställning:
Hur kan vi få äldre med fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning att känna egenvärde och
social kontext?

Snabb återblick av veckan
Måndag
Första dagen handlar om att förstå utmaningen och utforska problemområdet. Tillsammans
satte vi ett vågat 2-årsmål. Nästa steg vara att skapa så kallade sprintfrågor som skall
utmana och belysa sånt som kan hindra oss från att nå målet. Dessa frågor leder oss till vad
prototypen skall besvara. Vi delade kunskap genom intervjua experter inom området samt
skapade en tjänsteresa med brukaren i fokus. Utifrån tjänsteresan(Se bild 1.) valde vi den
mest kritiska delen av resan som ansågs viktigast att lägga fokus på.

Bild 1. Tjänsteresan.

Tisdag
När designsprintteamet fått en djupare förståelse över problemet samt valt ett fokusområde
var det dags att börja fundera på lösningar. Vi började med att leta inspiration som sedan
hjälpte oss att ta fram egna lösningar med vårt gemensamma mål i fokus. Detta landade i
koncept (Se bild 2.) som röstades fram och som skulle leda oss till den prototyp som skulle
byggas.

Bild 2. Utvalda 3-delarskoncept - Resultat efter tisdagens sista övning.

Onsdag
Onsdagen syftade till att fokusera och bestämma vilka ideér som vi bäst trodde kunde
besvara sprintfrågorna samt nå 2-årsmålet. Genom att presentera och rösta på idéerna som
skapades på tisdagen kunde vi gå vidare med den idé som i slutet av veckan kvalificerat till
att bli en testbar prototyp. Ofta blir det, som i vårt fall, inte EN idé som tas vidare, utan en
kombination av de bästa egenskaperna från ett flertal av koncepten. Dagen avslutades med
att skapa ett detaljerat storyboard som beskriver prototypen (se bild 3).

Bild 3. Storyboard - resultatet efter onsdagens sista övning.

Torsdag
Utifrån de konceptet vi kom överens om att gå vidare med och tillsammans med det
detaljerade storyboardet kunde vi skapa testbara prototyper. Då målgruppens
förutsättningar när det gäller internetvana, var något osäkra, så skapades även analoga
prototyper, blankett(Se bild 4 och bild 5.) samt manus för telefonsamtal. På så sätt kunde vi
säkerställa att få svar på viktiga frågor oavsett förutsättningarna under testdagen.

Analog prototyp - Blankett framsida

Bild 4. Blankett - Framsida med information om tjänsten.

Analog prototyp - Blankett framsida

Bild 5. Blankett - Baksida med alternativ som kan fyllas i.

Digital prototyp
För att se den digitala prototypen följ denna länk: h
 ttps://goo.gl/jdGKY8
Fredag
Fredag och sista dagen. Här testade vi vår prototyp med med fem personer från vår tänkta
användargrupp för att validera och ifrågasätta vårt koncept (Se bild 6). Vi talade med
pensionärer i spridda åldrar och fick ovärderlig feedback på vår designbeslut.

Bild 5 - Testpersoner i Ryssby.

Reflektioner efter tester och intervjuer
På det stora hela fick vi bra respons av intervjupersonerna under testerna. Det uppstod
givetvis en del utmaningar, detta ledde till att vi fick göra vissa anpassningar på plats för att
kunna sltuföra testerna på ett acceptabelt sätt.
De flesta av personerna som var med i testerna har dålig syn, och då testtillfället
sammanträffande med det faktum att personerna skulle ha enklare gymnastik så saknade
personerna sina glasögon. Detta innebar att de mesta som visades fick läsas upp för
personerna för att kunna får feedback.
De flesta personerna var familjära med ett koncept som kallas Frivillig Väntjänst och som
påminner något om det koncept som testades med personerna. Testpersonerna insåg
däremot ganska snart att det fanns en hel del skillnader. Personerna nämnde även att
väntjänsten lokalt inte funkade så bra just nu samt skulle trappas ned eller upphöra. Vissa
eldsjälar skulle fortfarande ställa upp med att hjälpa de äldre på ett eller annat vis.

Vad fungerade
●
●
●

Testpersonerna tyckte att grundidéerna till lösningen var bra
Alla uttryckte sin uppskattning för att vi adresserade problemområdet vilket skulle
kunna tolkas som att det finns ett verkligt behov.
Namnet V
 i finns! landade väl hos majoriteten.

Utmaningar
●

●

●

Det faktum att endast 1 av 5 personer hade tillgång till internet innebär att den mesta
av kommunikationen till äldre initialt måste ske via analoga kanaler såsom
informationsblad, blanketter, möten eller telefon.
De flesta av personerna hade nedsatt syn vilket gjorde att mycket av information fick
läsas upp. Detta har säkert påverkat personernas upplevelse av lösningen. Oklart om
det är till fördel eller nackdel.
Vi fick aldrig chansen att testa den digitala prototypen med testpersoner då det inte
var relevant för dom.

2-årsmål
Veckan började med att definiera ett positivt och ambitiöst 2-årsmål. 2-årsmålet skall
utformas utifrån ett optimistiskt perspektiv om hur problemområdet skall se ut om två år.
“Inom två år kommer äldre bli aktivt kontaktade och medvetna om individuellt
anpassade kontaktnät för att motverka ensamhet.”

Sprintfrågor
[Nyckelfråga] Kan vi nå alla individuella “krav” från de äldre?
Möjligtvis, ja, om vi talar om krav på tjänster som det kan finnas behov för. De äldre
personerna vi pratade med hade inte jättehöga krav på utbud av tjänster i detta fall. De
flesta personerna verkade ha behov som exempelvis handlade om “Ta en fika”, “Få skjuts”,
“Få med en person som sällskap när man besöker läkare eller tandläkare”. Men för att
verkligen ta reda på alla krav och behov målgruppen har behövs mer research.
●
●

Lösningen bygger på att användarna själva väljer och lägger till deras behov, vilket
hindrar problematiken där andra bestämmer vilka tjänster som ska erbjudas.
Fler av de exempel på tjänster som kunde erbjudas valdes av majoritet av testarna.

●
●

En del av testarna tyckte sig även själv kunna erbjuda tjänster som som är möter
andra äldres behov.
Vi lärde oss att behoven inte nödvändigtvis måste vara så komplicerade att
genomföra, men dom fyller ett stort värde för den äldre. En av personerna erbjöd en
så enkel sak som att läsa tidningen åt någon annan. En simpel men väldigt givande
tjänst för en ensam person med nedsatt syn.

Kan vi få fram tillräckligt mycket personal?
Oklart, frågan är svårare att svara på i detta läge. Då personal i detta fall kan betyda olika
saker. Tjänsten/lösningen är baserad på ett volontärt engagemang med stöd av äldre. Det
skulle sannolikt kunna behövas någon typ av administrativt koordination. Men detta är
ganska beroende på hur väl den kompletta lösningen automatisk kan matcha behov och
erbjudna tjänster. Om man är intresserad av att ta reda på om det finns ett allmänt intresse
för folk att volontärarbeta med äldre, vilket vi rekommenderar, så kan en
marknadsundersökning göras. Denna kan utformas på ett effektivt och enkelt sätt vilket
beskrivs mer i avsnitt Nästa steg & Rekommendationer.
●

●
●

●

Om det handlar om att personalen kan ses som att de äldre själv även erbjuder
tjänster så finns det definitivt fler saker dessa personer skulle kunna göra för andra
äldre som ger mycket värde. Ä
 ldre kan också ses som en tillgång men tjänsten kan
sannolikt inte stå enbart på äldres engagemang.
Om personal anses vara volontärer som är yngre så behövs det kanske göras en
marknadsundersökning för att se om intresset finns.
Om personal innebär personer som redan arbetar inom statligt finansierade
organisationer så får man fundera på vilken “arbetsuppgift” man tänker sig att dom
skulle bidra med i lösningen. Det skulle kunna innebära att förmedla information eller
kontakter om Vi finns! t ill äldre som kan ha behov. Alltså inte direkt att arbeta inom Vi
finns!.
Vad personal är måste definieras tydligare för kunna svara exakt på denna fråga.

Kan vi förutsätta att vi når alla och kan identifiera de som är ofrivilligt ensamma?
Nej, sannolikt inte. Vi kan inte förutsätta att vi når alla. O
 m vi skulle omformulera frågan
till “Kan vi nå ett betydande stort antal,…” skulle det vara mer rimligt. När det kommer till att
identifiera de ofrivilligt ensamma äldre så behöver lösningen titta mer noga på just den
delen då den är ganska komplex. Frågan är givetvis svår att svara på men fler av det äldre vi
träffade kände till andra personer som lider av viss ensamhet. Om det finns tillgång till
analogt material i form av tryckt information, telefon och kunskap om tjänsten skulle denna
information kunna vidarebefordras bland vänner och bekanta. Kunskap om tjänsten skulle
även kunna presenteras på möten som anordnas av PRO (Pensionärernas riksorganisation)
eller SPF (Svenska pensionärsförbundet). Flera av de testpersonerna vi pratade med var med
i SPF.
●

●

●

Om kunskap om Vi finns! f inns tillgänglig på målgruppens premisser, (tryckt, genom
möten eller per telefon) så kan den kunna ha en viss räckvidd. Vi kan dock inte
förutsätta att vi når alla på detta vis.
Att identifiera vilka som är ofrivilligt ensamma är i sig en komplex fråga som bör
brytas ut som en fråga och funderas mycket mer fokuserat på. T.ex. Hur kan man
hitta och identifiera äldre ensamma?
I vissa fall nämnde testpersonerna att att dom kände till ensamma äldre. Och att det i
dessa fall kunde tänkas att dessa kan ta kontakt berätta en tjänst som V
 i finns!. Men
det är svårt att veta vilket avtryck detta skulle kunna innebära i stor skala.

Nästa steg & Rekommendationer
Designsprintveckan är en period som ofta innebär många nya insikter för de inblandade.
Nedan försöker vi återge våra insikter samt rekommendationer om vad som kan göras i
nästa steg. Det finns så klart en del oklarheter kring hur en tjänst/lösning som V
 i finns!
praktiskt skulle kunna fungera. Ägandeskap och ansvar är t.ex. viktiga frågor som inte kan
negligeras. Den förståelse vi fått under arbetets gång är att tjänsten av praktiska och
konkurrensmässiga skäl inte bör ligga under en statligt eller kommunalt finansierad
organisation. Vi anser att det skulle vara bra att fundera på alternativa svar till dessa frågor.
Vi tror också att en studie om hur mycket ofrivillig ensamhet kring äldre kostar och påverkar
samhället och sedan sätta denna i relation till en kostnad för tjänsten V
 i finns!. Väntjänst
verkar vara en uppskattad tjänst bland de äldre vi pratat med. Men det verkar inte som den
är tillräcklig. Man skulle kunna börja titta på hur Väntjänst skulle kunna få den support som
behövs för att bli tillräcklig. Kanske kan en tjänst som Vi finns! vara till stöd för Väntjänst.

Omedelbar skillnad
För att omedelbart kunna göra skillnad så tror vi på någon typ av stöd till Väntjänsten. Vilken
typ av stöd detta skulle kunna innebära bör naturligtvis utforskas tillsammans med
Väntjänsten. Vi tror att ett tätt samarbete med den organisation som redan har kunskap och
förtroende bland målgruppen kan vara väldigt effektivt. Om inte annat så kan man säkert
lära sig mycket på att initiera en konversation med Väntjänsten.

Iterationssprint
Varje designsprint kan följas av en så kallad iterationssprint. Denna syftar till att införa det de
lärdomar man tagit från testerna, alternativt för att testa andra prototyper eller
fokusområden som dykt upp under den första designsprinten. Om en iterationssprint skall
vara givande tänker vi oss tre alternativ. A
 lternativ 1, Vi fokuserar på den andra målgruppen
för lösningen. Alltså målgruppen volontärerna, och som troligtvis är mer digitalt bevandrade.
Alternativ 2 Titta mer på de insikter vi fått, implementera dessa och testa igen. A
 lternativ 3
Inkludera väntjänsten i en designsprint och titta på hur deras tjänst fungerar komplettera
eller kombinera detta med Vi finns!. Har kan vi även se på vilken typ av stöd väntjänsten
behöver för att nå och hjälpa ännu fler personer.

Rekommendation 1 - Testa intresset för att hjälpa
Göra en marknadsundersökning som skulle kunna besvara om det finns ett större intresse
bland allmänheten av att hjälpa äldre. En sådan undersökning skulle t.ex. kunna innefatta
mindre marknadsföringskampanj i kombination med en webbsida som beskriver tjänsten
och som samlar information vad volontärer kan tänka sig att hjälpa till med. Detta kan ge
oss en fingervisning om hur stort intresset är och vilken typ av hjälp volontärer är villiga att
ge.

Rekommendation 2 - Hur kan man hitta och identifiera ensamma äldre?
Detta är en komplex fråga som i sig är en del av lösningen. Det förutsätter att det går att lösa
detta problem innan det går att erbjuda lösningar för hjälp till ensamma äldre. Frågan kan
ligga till grund för en problemfrågeställning inför ett tjänstedesignuppdrag. Detta kan
definieras, avgränsas och utföras i samarbete med flera parter. T.ex. Väntjänsten och Region
Kronoberg. Ett tjänstedesignuppdrag kräver mer tid än en designsprint men innebär
samtidigt större frihet till att applicera olika designmetoder och tekniker för att finna svar
samt testa olika lösningar. Utifrån frågeställningen kan följande parametrar vara intressanta
att få svar på: V
 em? V
 ar? När? och H
 ur?

Testresultat
Testerna genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer om hur användarna uppfattar
prototyperna. I ett fall genomfördes även ett fiktivt telefonsamtal för att agera hur tjänsten
skulle kunna fungera genom det mediet. Den största utmaningen under testerna var att
personerna såg väldigt illa och det mesta av materialet fick läsas upp. Detta berodde som
sagt mycket på den olyckliga sammanträffandet att få personer hade läsglasögon med sig,
detta bör även tas i beaktning.

Intervjuer
Nedan följer en sammanställning av reaktioner och information som samlades in under
tester av 5 st testare.

Allmänt
●
●
●
●
●

Majoriteten av personer var med i SPF.
Ingen av personerna hade internetvana.
Samtliga personer var över 80 år.
Ingen av personerna uttryckte explicit att dom kände sig ensamma. Tvärtom.
Att ha uppföljning genom betygsättning och kommentar av volontär som hjälpt äldre
verkar som ett sätt som skulle kunna accepteras för att få veta om en volontär är
trovärdig.

Namnet - Vi finns!, reaktioner.
●
●
●

Bra att ni har det namnet, det är lätt.
Det är ju något som visar att ni finns, haha.
Bra att ni tänker på ensamma det finns många ensamma.

Blankett, Information - Resultat
●
●
●
●
●
●
●
●

4/5 personer gjorde kopplingen till Väntjänsten.
Personerna tycker information låter bra.
Tjänsten låter bra för dom som behöver det.
Mer än hälften av personerna uttryckte att dom inte kände sig ensamma.
Fler uttryckte att det finns ensamma äldre.
Alla personer föredrog telefon som kommunikationsväg.
Mer än hälften uttryckte att de inte vill be om hjälp, känna sig som belastning.
Formuläret testades bara med en person och den var positiv till en eller flera exempel
på tjänster som erbjöds.

Telefon, manus - Resultat
Kunde bara genomföras med en person.
●
●
●
●
●
●
●
●

Tycker att beskrivning av tjänst låter bra.
2/5 förslag på erbjudna tjänster var intressanta att välja.
Gav även eget förslag på sak att få hjälp med. (Någon som följer med till tandläkare
som stöd)
Hade inga frågor om det som erbjuds via telefon.
Testpersonen erbjöd sig erbjuda en ett fördefinierat val
Samt ett eget förslag på tjänst att erbjuda andra (Läsa tidning för annan person)
Avstånd till person som skall erbjuda tjänst är viktigt. Gångavstånd för äldre person.
Testpersonen ville träffa personen som tjänsten erbjöds att fika med.

●
●
●

Testpersonen föredrog att Vi finns! skötte kontakten med den person som skulle
träffas
Ett lämna betyg och kommentar om den person man träffat tyckte testpersonen var
ok.
Spontana tankar om tjänsten via telefon var: -Jo jag tycker fortfarande att det är
jättebra. - jag tror det behövs mer i städerna, och ytterområdena. Jag tror att det är
jättebra.

