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Sammanfattning
Tänk dig att du inte orkar vara aktiv mer än ett par timmar innan du måste vila en stund, eller
att du inte kommer ihåg hur du startar kaffebryggaren, idag heller, trots att du gjorde det varje
morgon under 30 år. Detta, tillsammans med fysiska nedsättningar så som halvsidig
förlamning och afasi är bara några av problemen den som drabbats av en stroke kan tvingas
leva med dagligen. I en värld där tekniken och dess användningsområden rusar framåt i en
rasande fart har denna målgrupp helt blivit förbisedd.
Genom att tillämpa dynamisk produktutveckling tillsammans med lämpliga metoder har
projektgruppen tagit fram en unik och innovativ lösning på några av dessa bekymmer genom
hjälpmedlet RehBrain, en mobil applikationen riktat specifikt mot just den som drabbats av en
stroke. Användaren ges här möjlighet att strukturera vardagen genom kalendrar, påminnelser,
kontaktuppgifter och dagboksfunktioner men också delar så som fysiska
rehabiliteringsövningar samt minnes- och talträning. Det unika med RehBrain är att alla
funktioner är samlade på ett och samma ställe, allt för att underlätta vardagslivet, samt att
varje funktion är utformad för att användaren, trots eventuella kognitiva nedsättningar, ska ha
möjlighet att använda RehBrain.
Projektgruppen som består av Anna Felixson och Elin Höglund, två sistaårs studenter på
Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, har under läsåret 2014-2015
drivit projektet RehBrain som examensarbete. Under arbetets gång har idén, konceptet och en
första testbar prototypen tagits fram tillsammans med en affärsplan och framtida visioner för
fortsatt utveckling.
RehBrain - det smarta hjälpmedlet för en strukturerad vardag.

Anna Felixson
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Abstract
Imagine not being able to be active for more than a couple of hours at a time before you need
to rest for a while, or when you will not remember how to start the coffee maker, today either,
even though you did it every morning for 30 years. This, along with physical disabilities such
as hemiplegia and aphasia are just some of the problems you might face in your everyday life
as a stroke survivor. In a world where the developments of technology are rushing forward in
a furious pace, this group of people has been completely neglected.
By applying dynamic product development along with appropriate methods, the project group
has developed a unique and innovative solution for some of those concerns with the tool
RehBrain which is a mobile application targeted specifically towards the stroke survivors. The
user is given an opportunity to structure their everyday life through calendars, reminders,
contacts and diary functions but also parts such as physical rehabilitation exercises as well as
memory and speech therapy. RehBrain is a unique product due to the fact that all functions
are gathered in one application, in order to ease the everyday life as much as possible, but also
that each function is designed for the user to, despite any cognitive impairments, find use in
RehBrain.
The project group, consisting of Anna Felixson and Elin Höglund, two last year students on
the Innovation Engineering Program at Halmstad University, has during the academic year
2014-2015 managed RehBrain as a final thesis project. During the year, the idea, the concept
and a first and testable prototype has been developed along with a business plan and future
visions for further development.
RehBrain - det smarta hjälpmedlet för en strukturerad vardag.
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Förord
Följande rapport är grundad på examensarbetet, RehBrain, som utförts vid
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Projektet har drivits av Anna
Felixson och Elin Höglund i kursen Examensarbete inom produktutveckling och
innovationsledning 22.5 högskolepoäng. Denna rapport beskriver hela utvecklingsprocessen
av RehBrain från idé, till färdig delprototyp.
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1. Inledning
Nedan ges en beskrivning av projektets förutsättningar samt vilka syften och mål som
eftersträvats att uppnå.

1.1 Bakgrund
I dagens samhälle tar tekniken upp mer och mer plats i människans vardag. Smartphones och
surfplattor används inte längre endast för privat bruk utan har implementerats i såväl
arbetslivet som inom vården. Projektgruppen ser denna utveckling som en möjlighet att ge
människor med nedsatt hjärnkapacitet ett verktyg som hjälp till ett mer självständigt och
strukturerat liv. Projektgruppen såg dessutom tidigt en möjlighet att dra nytta av just det
faktum att utvecklingen och expanderingen av teknikens användningsområden skett på kort
tid. Omfattande efterforskningarna har gjorts huruvida applikationer riktade till dessa
specifika målgrupper existerar och resultatet visade att det i dagsläget inte finns något
liknande tillgängligt på marknaden.
Som strokedrabbad tillhör du en utsatt grupp människor i samhället. Du kan, på grund av din
sjukdom, uppleva svårigheter i de allra enklaste uppgifter i vardagen och frustrationen över att
inte ha förmågan att leva det självständiga liv du är van vid är givetvis stor. Du kan behöva
hjälp med att minnas vilken dag det är, att klä på dig, läsa tidningen, besöka läkaren etcetera.
Problemen och svårigheterna är oändliga, varje sjukdomsfall är unikt och alla drabbade
reagerar olika.
Med den teknik som i dagsläget finns att tillgå, blir möjligheterna att skapa attraktiva verktyg
för att hantera vardagen gränslösa. Ett lättmanövrerat hjälpmedel som samlar verktyg för att
strukturera vardagen skulle underlätta livet för denna stora och utsatta grupp människor,
tusentals individer skulle varje dag ha möjligheten att leva livet med en högre grad av
livskvalitet.
Efter att ha granskat dagens marknad och insett bristen på attraktiva hjälpmedel togs följande
frågeställning fram: På vilket sätt kan dagens teknik användas för att hjälpa strokedrabbade i
vardagslivet? Utifrån detta har projektgruppen sedan fortsatt arbetet samt utvecklingen och
projektet RehBrain har vuxit fram.

1.2 Syfte och mål
Projektets huvudsakliga syfte är att skapa ett hjälpmedel som ger svar på den frågeställning
projektgruppen tagit fram. Produkten ska hjälpa de människor som drabbats av en stroke
tillbaka till en normaliserad vardag genom användning av dagens, och framtidens,
revolutionerande verktyg, smartphones och surfplattor.
1.2.1 Projektmål
Projektmålet är att i slutet av Maj 2015, då examensarbetet är över, ha ett färdigutvecklat
koncept samt en fungerande och testbar prototyp, med potential att vidareutveckla.
1.2.2 Effektmål
Effektmålet är att, för den tilltänkta målgruppen, skapa ett användarvänligt stöd i vardagen.
Att skapa ett hjälpmedel som gör livspusslet enklare men som även främjar individens
motivation, möjlighet och personliga utveckling i resan tillbaka efter sjukdomen. Den
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drabbade ska tillsammans med anhöriga och/eller assistenter ges möjligheten att skapa
förutsättningar för att leva ett mer självständigt liv.

1.3 Avgränsningar
Projektgruppen har valt att endast fokusera på strokedrabbade i detta projekt och framför allt
den grupp drabbade som är i arbetsför ålder. Detta pågrund av att projektgruppen anser att
dessa människor har störst användning av ett hjälpmedel likt RehBrain då de, i större
utsträckning, är användare av smartphones jämfört med de som drabbas i en högre ålder.
Applikationen kommer i första hand vara anpassad för smartphones med Apples
operativsystem iOS. Projektgruppen vision är dock att, i ett senare skede, även anpassa den
för Googles operativsystem Android då detta skulle göra den tilltänkta målgruppen än större
och lättare att nå.
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2. Projektbeskrivning
Nedan ges en beskrivning kring övergripande faktorer som påverkar projektet.

2.1 Projektorganisation
Projektgruppen består av Anna Felixson och Elin Höglund, vilka även är projektägare och
arbetsuppgifter så väl som ansvar delas lika mellan gruppens medlemmar. Examinator för
projektet är Leif Nordin och handledare är Hans-Erik Eldemark. Företaget och
samarbetspartnern Fysiokraft ingår även de i organisationen och fungerar som ett bollplank
och stöd. För en mer detaljerad beskrivning av organisationen, se bilaga 2.

2.2 Tid- och resursplan
En tidsplan i form av ett Gantt-schema, se bilaga 3, har upprättats för hela projektet, detta för
att visa hur processen är uppbyggd samt hur den är tänkt att styras. Schemat visar när
respektive aktivitet påbörjas och avslutas samt vilka aktiviteter som måste avslutas för att tid
ska kunna läggas på de som måste påbörjas (Tonnquist, 2012).

2.3 Risker
En av de största riskerna för produktutvecklare är att konkurrenter hinner före och tar fram en
liknande produkt. Marknaden för applikationer är inget undantag, tvärtom, teknik i allmänhet
och applikationer i synnerhet är i dagsläget i allra högsta grad ett aktuellt område, det är
marknader som utvecklas och expanderar i en rasande fart. Projektgruppen startade processen
med att söka efter konkurrenter, ett arbete som även fortgått under hela projektets gång, och
som gett positiva resultat. I skrivande stund har ingen liknande produkt, det vill säga en
applikation som är lika heltäckande som RehBrain, hittas på marknaden.
Ytterligare en risk är programmeringen av applikationen. Då projektgruppen besitter
begränsad kunskap inom området behövs extern hjälp och med dagen begränsade budget kan
detta innebära ett problem. Detta löstes till viss del genom att projektgruppen anlitade en
grupp studenter till det inledande prototypbygget men i det fortsatta arbetet, efter examen,
uppstår problemet återigen. Den begränsade kunskapen inom området programmering kan
även utgöra en risk i planeringen av applikationen, skulle någon eller några av de funktioner
som är planerade att ingå i applikationen inte vara möjliga att skapa uppstår ett problem och
projektet måste då planeras om.
Till sist har projektgruppen även identifierat den risk som kan innebära att produkten inte blir
så väl mottagen som den inledande marknadsundersökningen samt samtalen med patienter,
anhöriga och vårdpersonal indikerat på. För att undvika detta har en nära kontakt med
marknaden etablerats redan i ett tidigt skede, främst genom marknadsföring, för att på så sätt
informera målgruppen om produkten och låta dem vänja sig vid att den i framtiden ska finnas
tillgänglig.

2.4 Finansiering
Finansiering för tillverkning av prototypen har sökts, och beviljats med 15 000 kronor, hos
ALMI Företagspartner, ett statligt ägt bolag som bistår såväl nystartade som etablerade
företag med rådgivning, lån samt riskkapital (Om Almi, 2015). En summa på 2000 kronor har
även erhållits från Lektor Sten Fåhrés minnesfond, en fond där stipendium delas ut till
studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Under april månad fick projektgruppen
dessutom beskedet att 20 000 kr erhållits från Hjärt-Lungfonden, en fond som delar ut pengar
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till forskning inom hjärt- och lungsjukdom (Om oss - Hjärt-Lungfonden, 2015). För mer
information kring detta, se bilaga 4.
Ytterligare möjlighet till finansiering är Strokeförbundet där anslag sökts, men i skrivande
stund har inget besked lämnats.

2.5 Intressenter och intressenthantering
Kärnintressenterna i detta projekt består i dagsläget av projektgruppen, det vill säga Elin
Höglund och Anna Felixson, vilka är intressenter som är och kommer vara drivande och
beslutande i projektet.
Projektets primärintressenter är framtida användare, projektgruppens handledare och
examinator samt samarbetspartners så som privatpersoner, Fysiokraft, HCH och Högskolan i
Halmstad. Dessa intressenter är i stor grad påverkade av projektet, bidrar med kunskap och
kommer troligtvis ha åsikter.
Sekundärintressenter är programmerare, konkurrenter och finansiärer vilka i dagsläget har
relativt lågt intresse i projektet och är passiva.

2.6 Kravspecifikation
För att tillgodose de framtida användarnas önskemål och behov skapade projektgruppen en
kravspecifikation baserad på de svar marknadsundersökningen genererade (se bilaga 5) samt
övrig information vilken införskaffats genom kontakter med strokedrabbade, anhöriga och
sjukvården. Då målgruppen, på grund av sin sjukdom och dess konsekvenser, besitter fysiska
såväl som psykiska hinder har detta varit en viktig faktor att ta hänsyn till i arbetet med
utformningen av applikationen. Stora knappar, tydligt typsnitt och få steg inuti applikationen
är några krav som inte har med applikationens funktioner att göra. För en fullständig
kravspecifikation, se bilaga 6.
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3. Metoder
Under denna rubrik beskrivs olika metoder som tillämpats i detta projekt för att
säkerställa och effektivisera projektgångens väg till målet. All fakta nedan är
hämtad från föreläsningar under utbildningsåren på högskolan samt litteratur.

3.1 Produktutveckling och Innovationsledning
Produktutveckling kan ske genom två olika metoder (modeller), dels genom den traditionella
statiska men även genom den nyare dynamiska. Den traditionella präglas av linjärt tänkande,
detaljstyrd planering och centraliserade beslut medan den dynamiska, genom de två olika
metoderna Lean Product Development (LPD) samt Dynamic Product Development (DPD),
fokuserar på flexibilitet, formlöshet och personligt ansvar där beslut och önskemål växer fram
under processens gång, allt eftersom kunskap inhämtas (Holmdahl, 2010).
Holmdahl beskriver i sin bok, Lean Product Development På Svenska de tre olika
produktkategorierna: need, want och wish. Need-produkten är en relativt vanlig sådan, wantprodukten existerat men oftast i liten skala där det dessutom saknas någon eller några
funktioner som skulle öka användandet och wish-produkten är till sist en produkt som inte
finns på marknaden utan endast som en önskan. Av dessa olika metoder lämpar sig LPD bäst
för utpräglade need-produkter (bilar, vitvaror etc.) medan DPD kan användas för alla sorts
utveckling, såväl vanlig (need) som ny (want/wish) (Holmdahl, 2010).
En projektmodell är viktig att använd för att arbetet i projektgruppen ska ske mer effektivt och
att alla inblandade ska veta sina roller. En stark plan från uppstarten ger ett starkt och
framgångsrikt projekt. Ytterligare en viktig aspekt är den så kallade Action Research vilken
innebär att projektgruppen agerat såväl forskare som projektledare vilket skapat en djupare
förståelse då teori kopplats samman med praktik. Projektgruppen har i detta fall, till största
del, använt sig av DPD som metod då projektet är ett nyproduktutvecklingsprojekt, vilket
kräver att gruppen är flexibel samt tar beslut under processens gång, allt eftersom ny kunskap
erhålles.

3.2 Brainstorming
Brainstorming är en metod för problemlösning och för att på ett effektivt sätt komma på nya
idéer. Här skriver alla projektmedlemmar ner idéer under ett tidsintervall som sedan
sammanställs i huvudgrupper. Dessa diskuteras sedan där en eller flera idéer väljes ut för att
vidareutvecklas och bearbetas. (Tonnquist, 2012). Denna metod använde sig projektgruppen
av i ett tidigt stadie, under den inledande idégenereringsfasen, för att skapa en överblick över
hur problem kan lösas genom produktutveckling.

3.3 Intervju
En intervju uppstår när två eller flera parter har en konversation och den ena parten utfrågar
den andre i syfte om att ta del av dennes kunskap eller erfarenhet. Projektgruppen tillämpade
denna metod under hela projektet, främst i syftet att samla information kring sjukdomen
stroke men även kring andra viktiga områden, så som programmering.

3.4 Nyhetsgranskning
En nyhetsgranskning görs i syfte att undersöka om en produkt eller tjänst är ny eller huruvida
den finns på marknaden. Detta kan exempelvis utföras genom diverse patentdatabaser,
sökmotorer eller förfrågningar av kunniga personer (Patent- och Registreringsverket, 2015 ).
Denna metod tillämpades i början av processen även om att söka patent inte kommer vara
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aktuellt, detta för att undersöka generellt huruvida liknande produkter redan finns på
marknaden eller inte.

3.5 Marknadsundersökning
En marknadsundersökning är en undersökning riktad mot en specifik målgrupp. Detta för att
få en bättre uppfattning och förståelse för vad konsumenterna har för önskemål eller
inställning till exempelvis specifika produkter eller tjänster. Detta är en extremt viktig metod
för att samla in all nödvändig fakta innan en ny produktidé tas vidare
(Marknadsundersökningar – öka sannolikheten att lyckas, 2015). Projektgruppen använde sig
av denna metod inledningsvis, i syfte att undersöka hur den tilltänkta målgruppen ställde sig
till produktidén, samt vilka önskemål och krav de ställde.

3.6 Behovsanalys
En behovsanalys är viktig att genomföra då den analyserar vad kunden vill ha eller behöver.
De behov konsumenten har är viktiga att uppfylla för att skapa eller att bibehålla deras
förtroende (Behovsanalys, 2014). I samband med marknadsundersökningen gjorde
projektgruppen även en behovsanalys, där de framtida användarna fick svara på frågor kring
behovet av produkten samt önskade funktioner för att nå en hög grad av användarvänlighet.

3.7 Moodboard - Design
För att enklare kunna tolka olika färgval och kombinationer kan moodboards skapas. Bilder,
text, symboler eller materialval kombineras då i kollage för att kommunicera mellan olika
stilar. Med hjälp av dessa kan sedan stämningar och känslor i de olika färgvalen samt hur de
fungerar tillsammans uppfattas vilket gör det lättare att fatta beslut (Österlin, 2011). Denna
metod använde projektgruppen i fasen då färger för applikationen samt logotypen skulle
bestämmas.

3.8 FMEA
Failure Mode Effect Analysis är en systematisk metod och analys för att identifiera samt
eliminera fel genom att fylla i ett dokument. Den komponent som anses vara en risk listas,
vad som kan gå fel och sannolikheten för detta, vilken åtgärd som krävs för att åtgärda felet
samt allvarlighets grad före och efter åtgärden. Projektgruppen valde att använda denna metod
på konceptet för att på så vis bli tvingade att analysera hur genomtänkt det var och huruvida
det möjligtvis var något som behövde förändras för att minska risken att allvarliga fel
uppstod.

3.9 Bad - Pad - Cad
Brain Aided Design, vilket förkortas BAD, är en metod för att generera olika lösningar,
genom tankeverksamhet och mentala modeller, vilka kan användas till utvecklingen av
produkten. I det andra stadiet överförs tankarna till ett papper i form av ritningar och skisser.
Detta är ett viktigt steg som skapar en länk mellan handen och hjärnan. Genom denna så
kallade Pencil Aided Design, PAD, utvecklas visuella och kreativa lösningar. (Holmdahl,
2010). Det tredje och sista steget är Computer Aided Design, CAD. När en tydlig uppfattning
om produktens design skapats används CAD. Syftet är att skapa produkten i ett IT-baserat
3D-program för att visuellt kunna rotera, vrida och betrakta den i olika vinklar (Österlin,
2011). Denna metod implementerades i ett tidigt skede av projektet och har sedan följt med
under hela projektet, allt eftersom konceptet har utvecklats.
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3.10 SWOT-analys
SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och
Threats (hot). En SWOT-analys utförs för att identifiera interna styrkor och svagheter samt
externa möjligheter och hot. Dessa aspekter delas in i en tabell om två rader, vilka anger om
faktorerna berör projektet internt eller externt, och två kolumner, vilka anger faktorer som
underlättar respektive försvårar projektet (Tonnquist, 2012). SWOT-analysen användes för att
utvärdera vart produkten befinner sig i nuläget samt hur framtiden bör planeras med såväl
interna som externa faktorer i beaktande.

3.11 PEST-analys
En PEST-analys är en förkortning för Political (politiska), Economic (ekonomiska), Social
(sociala) och Technological (teknologiska) faktorer. Till skillnad från en SWOT-analys
används PEST-analysen främst till att identifiera de externa makrofaktorer som inverkar på ett
företag och de är i regel väldigt svåra att påverka, förutsäga och planera inför. Dessa risker
kan exempelvis vara skatteregler, handelslagar, inflationstakt, tillväxttakt, säkerhet,
utbildning, Internet och den teknologiska utvecklingen. (Kotler, 2008) Projektgruppen
använde sig av denna metod för att analysera yttre omständigheter som på något sätt kan
påverka projektet och dess framtida framgång.

3.12 Dokumentation
Något som kan vara värdefullt och lärorikt under projektets gång är möjligheten att gå tillbaka
och följa utvecklingen. Det är därför en viktig “metod” att ständigt anteckna och skissa ner
alla idéer och designförslag som skapas. Det är inte bara idéer som är viktigt att dokumentera
utan även telefonsamtal, personliga möten, när vissa aktiviteter utförs (loggbok) och övrig
viktig fakta (Holmdahl, 2010). För att skapa ordning samt säkerhetsställa att all viktig
information finns dokumenterad har projektgruppen använt denna metod kontinuerligt under
projektets gång.

3.13 Möten
Ett möte är när en eller flera parter har en formell sammankomst för att diskutera ett ämne och
ta beslut. Möten kan ske både i fysisk form eller via exempelvis telefonsamtal och syftet är att
uppnå ett resultat. Det är därför viktigt med struktur, saknas detta kan mötet bli meningslöst
och tidsödande (Tonnquist, 2012). Flera former av möten har under projektet används, såväl
handledarmöten som möten med samarbetspartners, programmerare och informationskällor.
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4. Teori
Nedan följer teorier kopplade till projektet.

4.1 Stroke som sjukdom
En av de vanligaste orsakerna till att personer i Sverige lider av någon form av
funktionsnedsättning är att de drabbats av en Stroke, det vill säga en infarkt (propp) eller
blödning i hjärnan. Enligt STROKE-Riksförbundet drabbas någon var sjuttonde minut vilket i
sin tur blir cirka 30 000 personer per år, bara i Sverige, och i dagsläget lever över 100 000
svenskar, i åldrar från tonåren och uppåt, med sviterna efter en stroke. Det är också den
sjukdom som kräver flest somatiska vårddagar och kostnaderna för samhället beräknas årligen
uppgå till mer än 16 miljarder kronor.
De fysiska nedsättningarna varierar kraftigt då varje stroke samt de efterföljande
konsekvenserna ser olika ut från individ till individ. Nedsättningarna kan delas in i två
kategorier, fysiska synliga funktionsnedsättningar samt dolda funktionsnedsättningar.
De fysiska synliga nedsättningarna kan vara halvsidig förlamning, vilket innebär att individen
lider av svaghet, domningar eller förlamning av olika grader, afasi, vilket betyder svårigheter
att tala men även, i vissa fall, svårigheter att läsa, skriva, räkna och förstå tilltal samt, till sist,
dysfagi, vilket innebär att individen har svårigheter med att svälja mat och dryck.
De dolda funktionsnedsättningarna är, som namnet antyder, sådan som inte syns och
individen kan efter stroken lida av bland annat mental trötthet, även kallat “hjärntrötthet”,
minnessvårigheter där framför allt korttidsminnet påverkas och koncentrationssvårigheter.
Svårigheterna med koncentration och uppmärksamhet leder i sin tur till ytterligare problem i
vardagen då bland annat humörsvängningar, yrsel, depressioner, balanssvårigheter och nedsatt
simultankapacitet är ett resultat av detta.

4.2 Statistik om stroke
Statistik samlades in för att få en bättre uppfattning om hur många som varje år drabbas, i
vilken ålder och allvarlighetsgraden av stroken. Informationen användes också för att
undersöka antalet potentiella användare av applikationen. Från socialstyrelsens hemsida
hämtades statistik kring stroke för åren 2012 och 2013, vilken kan ses i tabellen i bilaga 7.
Det drabbas alltså varje år, som tidigare nämnts, totalt 30 000 människor. Av dessa avlider
mellan 4 000-5 000 personer där stroke är den bakomliggande dödsorsaken. Av de som
drabbas avlider 15 % kort därefter, 10 % kräver ständig vård, antingen hemma eller på ett
specialanpassat boende medan hela 40 % drabbas av måttliga till svåra funktionsnedsättningar
vilka kräver daglig träning och rehabilitering samt eventuellt en ansvarig person exempelvis
en nära anhörig eller en vårdgivare. Ungefär 25 % får smärre försämringar i form av
minnesproblem och hjärntrötthet vilket kräver enklare rehabilitering medan 10 % blir mer
eller mindre helt återställda.

4.3 Rehabilitering
Rehabilitering beskrivs inom Hälso- och sjukvården som en process, vilken startar med att
patientens problem, mål, förmågor och rehabiliteringsbehov kartläggs (Stroke - Patienters,
närståendes och vårdares perspektiv, 2012). Denna bedömning görs direkt efter insjuknandet
och är en av de mest kritiska punkterna för patientens väg tillbaka. Utan en fullgod
bedömning kan ingen bra planering för relevant behandling göras. Ordet rehabilitering
kommer ursprungligen från latinens “rehabilitatio” (re-, åter + habilis, duglig) och kan fritt
översättas till “att återskapa förmågan att fungera normalt eller så normalt som möjligt”.
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Processen är i princip den samma oavsett ålder med skillnaden att målsättningen kan variera
beroende på vilken fas i livet den drabbade befinner sig. De yngre återhämtar sig ofta relativt
bra vad gäller motorik, men får desto större kognitiva problem, det vill säga dolda
funktionsnedsättningar så som hjärntrötthet, koncentrationssvårigheter och försämrat minne
(Stroke - Patienters, närståendes och vårdares perspektiv, 2012). Den inledande bedömningen
ligger sedan till grund för individens personliga rehabiliteringsplan där de mål som ska
uppnås sätts upp samt svårigheter beskrivs. Utöver den drabbade själv är det här viktigt att
även närstående är delaktiga och får en förståelse för syfte och mål med rehabilitering.
Rehabiliteringen delas in i tre delar, Elimination, Kompensatoriska lösningar samt träning
och av dessa är det framför allt de kompensatoriska lösningarna RehBrain riktar sig mot.
Denna del innebär att den drabbade anpassar sig till sina funktionsnedsättningar, dels genom
att prova ut hjälpmedel men också genom att lära sig göra saker på ett nytt sätt. Ett exempel
kan vara att individen inte längre minns allt som ska göras utan ofrivilligt tvingas anteckna
saker för att de ska bli gjorda. Rehabilitering handlar alltså inte endast om fysisk träning utan
lika mycket om att klara av det vardagliga livet och beskrivs också som en form av
pedagogisk process (Stroke - Patienters, närståendes och vårdares perspektiv, 2012).
Rehabilitering ska fungera som en insikt efter sjukdomen, där den drabbade och närstående
får kunskap samt stöd för att mobilisera om livet och utveckla nya sätt att strukturera
vardagen.
I de gamla läroböckerna står det skrivet att människan föds med en viss mängd hjärnceller,
vilka endast kan bli färre under livets gång. Detta är en sanning som på senare år fått revideras
(Stroke - en kamp mot klockan, 12 Dec 2013). Forskning har istället visat att hjärnan är
plastisk vilket gör att det funktionella nätverket i hjärnan kan byggas om under hela livet, det
vill säga, möjligheten att lära om och lära nytt finns, trots att hjärnvävnad dör och nödvändiga
funktioner försvinner efter en stroke.

4.4 Applikationer och operativsystem
4.4.1 Applikationer som hjälpmedel
Det är allmänt känt att smartphones och applikationer implementeras allt mer i vardagslivet.
Fler applikationer får dessutom större betydelse genom att fungera som viktiga hjälpmedel
och livlinor i vardagslivet. Fenomenet e-hälsa är i utvecklingsfasen och spås växa och slå
igenom ytterligare de kommande åren. Efterfrågan av applikationer i denna form är större än
någonsin då fler företag och organisationen upptäckte dess styrkor (Vad är E-hälsa, 2015).
Kognitiva nedsättningar är ett område som ständigt kräver hjälpmedel och det skrivs mer än
någonsin om smartphones och dess kraft samt användarvänlighet i vardagen. Bland annat
rekommenderar Socialstyrelsen detta verktyg som ett hjälpmedel vid kognitiva nedsättningar
(Kognitiva hjälpmedel, 2015).
Några av dem som förstått fördelen med applikationer som hjälpmedel i vardagen är
Hjälpmedelsinstitutet. De har publicerat en rapport på sin hemsida, i vilken det undersökts och
kartlagts vilka förkunskaper som krävs samt hur utveckling sker vid användning av
smartphones som ett hjälpmedel. I en kostnadsnyttostudie upptäcktes att det hos både
kommun och landsting ses en reell besparing efter mindre än två år om personer med psykiska
funktionsnedsättningar förses med en handdator. Resultatet visade också att stödinsatser från
anhöriga minskade och att användarna fick ett mer självständigt liv (Smartphones i vardagen,
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2011). I ytterligare en publicerad rapport på Hjälpmedelsinstitutets hemsida visar även en
enkätundersökning att vuxna med kognitiva nedsättningar inte får de hjälpmedel de är i behov
av vilket är ett resultat av begränsade ekonomiska resurser (Kognitiva Hjälpmedel, 2008).
Det finns en uppsjö av exempel på applikationer vilka fungerar som komplement och
ersättning för dyrare hjälpmedel. Många kommuner förstår mer och mer fördelen med att
ersätta fysiska hjälpmedel med applikationer, då detta kan spara pengar. En av dem är Skåne
kommun som under de senaste åren fokuserat på att implementera dessa komplement till den
traditionella hjälpmedelsförskrivningen (Region Skåne distribuerar mobila appar med
AppBooster, 2015)
En studie har gjorts på Göteborgs Universitet om specialpedagogers syn på smartphonens
användbarhet som pedagogiska hjälpmedel, detta främst för gymnasieelever. Då detta, till
skillnad från datorer, är ett verktyg som individen oftast har med sig, finns en enorm potential
för att den ska användas. Studien visar alltså att smartphonen ges goda betyg vid inlärning och
pedagogiska redskap, vilket pekar åt att användandet av smartphones i pedagogisk samt
lärande miljö kommer öka i framtiden (Smartphonen är som en egen liten hjärna, 2014).
Det finns alltså flertal studier och undersökningar som påvisar att smartphones är ett
användbart och omtyckt hjälpmedel för personer i olika livssituationer. Den växande eHälsakurvan spås öka ytterligare de kommande åren varför just en applikation för strokedrabbade
anses ligga i tiden.
4.4.2 Operativsystem
Granskas världsmarknaden för smartphones och operativsystem blir det snabbt tydligt vilket
som är det ledande märket. Android-baserade produkter, så som Samsung, Sony och HTC har
i dagsläget 81,5 % av marknaden, medan Apples iOS får nöja sig med endast 14,8 % (Apple
And Google Destroyed The Smartphone Competition, 2015). På den svenska marknaden är
skillnaden inte lika stor, även om Android också här är större med ungefär 55 % jämfört med
iOS 35 % (Android vanligaste smartphone i Sverige - men vi surfar med iPhone, 2013).
Undersöks istället vilka operativsystem som används för att surfa på nätet är resultatet ett
annat. Där syns tydligt att iPhone är mer populärt då 70 % av allt surfande tillfaller iOS
medan Android endast når upp till 29 %. Den sista procenten delas av system så som bland
annat Windows Phone, Symbian och Linux.
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5. Utvecklingsprocessen
Nedan beskrivs projektets arbetsgång, från den inledande idégenereringen till
färdig prototyp.

5.1 Inledande idégenerering
Projektgruppen hade i uppstarten av projektet ett flertal olika idéer, allt från hjälpmedel för
ryggmärgsskadade till mobila applikationer riktade mot olika målgrupper. Till slut stod valet
mellan två olika projekt, båda applikationer. Dels en i inlärnings- och utvecklingssyfte riktad
till förståndshandikappade barn samt en anpassad för strokedrabbade, vilken skulle fungera
som ett stöd i vardagen. Efter att ha utvärderat de båda alternativen och vägt för- och
nackdelar mot varandra valdes det senare alternativet, detta på grund av att det redan fanns
applikationer för förståndshandikappade barn till skillnad mot strokedrabbade. Dessutom
ansåg projektgruppen att den första idén var aning för snäv och att målgruppen var, svår att
nå.
När beslutet för projektets inriktning tagits, marknaden granskats och projektgruppen fått
insikt i vilka brister det finns inom området togs den frågeställning som konceptet bygger på
fram; På vilket sätt kan dagens teknik användas för att hjälpa strokepatienter i vardagslivet? I
uppstarten av utvecklingen användes metoderna BAD, PAD och CAD (Brain Aided Design,
Pencil Aided Design och Computer Aided Design), se avsnitt 3.9 för information kring dessa.
Detta för att skapa en tilltalande design samt ta fram de funktioner applikationen bör innehålla
för att uppfylla användarens behov. En konceptkarta skapades, se bilaga 8, och har under
arbetets gång reviderats allt eftersom ny kunskap erhållits eller nya idéer uppkommit. En
viktig faktor i idégenereringsprocessen har varit att knyta kontakter med människor som haft
kunskaper om sjukdomen stroke då projektgruppen känt en viss begränsning inom detta
område. Dessa kontakter, som bestått av sjukvårdspersonal, anhöriga samt de drabbade, har
gett projektet värdefull information. Denna ligger sedan till grund för det färdiga koncept och
den skiss som lämnades till den grupp studenter vilka fick i uppgift att ytterligare utveckla
konceptet samt ta fram en testbar prototyp.
Processen med att ta fram design och layout har även den skett i samråd med ovan nämnda
kontakter då målgruppen, med nedsatt hjärnkapacitet, ställer höga krav på utformningen och
användarvänligheten av applikationen.

5.2 Målgrupp
Då de drabbade påverkas olika är det svårt att placera de människor, som applikationen kan
underlätta för, i en box. Då användaren bör besitta viss kunskap gällande dagens teknik
kommer de drabbade generellt vara i arbetsför ålder, givetvis med vissa undantag,
applikationen kommer således att riktas till de mellan 20-65 år.
Det framgår ur tabellen i bilaga 7 att ungefär 25 % av alla som överlever en stroke faller inom
den tänkta åldern för målgruppen, vilket under år 2013 var 7 381 personer. Av dessa kommer
dock inte alla finna nytta i applikationen då en grupp kommer vara för “friska” och en annan
för sjuka.
För att få en bättre uppfattning av hur många användare produkten räknas få, uppskattas det
att drygt 60 % av de 7 381 kan finna nytta av den. I slutändan innebär det, grovt räknat, en
möjlighet för cirka 4 500 nya användare per år, detta utöver alla dem som redan drabbats
tidigare.
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5.3 Undersökningar och Informationsstudier
5.3.1 Marknadsundersökning
Under projektets första fas utfördes en marknadsundersökning, se Gantt-schema i bilaga 3, för
att undersöka om målgruppen finner en applikation i detta syfte användbar. Då produkten
riktar sig till en specifik målgrupp hade en öppen enkätundersökning via sociala medier och
liknande kanaler resulterat i grovt missvisande svar. På grund av detta valde projektgruppen
att fokusera på kvalitet framför kvantitet och tog hjälp av den slutna Facebook-gruppen SMIL
- Stroke Mitt i Livet, där medlemmarna på ett eller annat sätt är drabbade av sjukdomen (i
skrivande stund 1 826 medlemmar). Här ingår strokedrabbade och anhöriga vilket gjorde att
undersökningen endast nådde ut till de som är berörda av produkten och på så sätt kan påvisa
behov och önskemål. Gemensamt för de allra flesta medlemmarna är att de drabbats mitt i
livet och därför är i arbetsför ålder, vilket också är det specifika segment projektgruppen valt
att rikta sig mot.
I marknadsundersökningen, vilken 85 personer svarade på, konstaterades det att 88 procent
använder en smartphone eller surfplatta i vardagen. Vidare kunde projektgruppen utläsa att 97
procent tror att en applikation i detta syfte kommer underlätta vardag och rehabilitering samt
vara ett omtyckt hjälpmedel i vägen tillbaka för de som drabbats.
Marknadsundersökningen innehöll slutligen två öppna frågor, en där den tillfrågade skulle ge
exempel på funktioner som ansågs viktiga och användbara samt en vilken efterfrågade övriga
tankar och åsikter. Ur dessa två frågor erhölls många idéer på tänkbara funktioner, förslag på
hur dessa skulle vara utformade och anpassade samt övrig information projektgruppen kunde
ha nytta av. Den statistiken och information marknadsundersökningen samlade in återfinns i
bilaga 5.
5.3.2 Nyhetsgranskning
De immateriella skydd RehBrain delvis kan skyddas av är copyright samt upphovsrätt, detta
eftersom produkten är en applikation och dessvärre, tillsammans med flödesschema och
affärsmetod, inte är patenterbart i Sverige (Mjukvara och Affärsmetoder, 2015). Logotypen
för produkten kan dessutom skyddas av varumärkesskydd, men i dagsläget finns inget sådant
skydd för RehBrain. Programkoden för applikationen skyddas genom upphovsrättslagen
vilket betyder att den inte kan kopieras av konkurrenter.
5.3.3 Benchmarking
Under projektets uppstart undersöktes marknaden för existerade applikationer med liknande
målgrupp och affärsidé. De spår projektgruppen fann innehöll inget lika heltäckande material
vilket gjorde att processen tog fart och ett koncept utvecklades. Designförslag framställdes
och funktioner utvecklades under idégenereringen tillsammans med material från
marknadsundersökningen. Nya infallsvinklar samt idéer skapades också genom samarbetet
med Fysiokraft vilket gjorde att konceptet konstant vidareutvecklades.
Applikationer för kommunikation samt minnes- och talövningar finns att tillgå även på
svenska men ingen applikation som löser flera vardagsproblem för en strokedrabbad.
RehBrains syfte är att pussla ihop vardagens alla problem och det påträffades alltså ingen
liknande applikation.
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En applikation med liknande målgrupp som RehBrain är Stroke - Riksförbundets applikation
AKUT, vilkens syfte är att snabbt hjälpa till att identifiera symptomen hos en människa som
drabbas av en stroke. Denna liknar alltså inte RehBrain funktionellt.
Samarbetspartnern Fysiokraft hade en mycket positiv inställning till konceptet och företagets
fysioterapeuter hade aldrig tidigare hört talas om en liknande tjänst. Inte heller har någon av
de människor, vilka kontaktats under projektets gång, hört talas om något liknande vilket
stärkte projektgruppens självförtroende enormt. Kombinationen av funktionerna gör alltså
RehBrain till en unik och heltäckande tjänst för personer med kognitiva nedsättningar.
Konstant benchmarking utfördes under projektets gång för att projektgruppen ständigt skulle
uppdateras och ha kunskap om eventuella konkurrenter bland annat genom hemsidor som
listar olika typer av applikationer, (Appar som hjälpmedel, 2015).

5.4 Genomförande
5.4.1 SWOT
För att analysera de interna styrkor och svagheter samt de externa möjligheter och hot vilka är
kopplade till projektet utfördes en SWOT-analys. Metoden, som är mer utförligt förklarad i
avsnitt 3.10, gav projektet ett bra underlag samt förutsättningar för hur framtida mål bör
tillämpas efter interna och externa faktorer. Se bilaga 9 för en sammanfattad analys.
Styrkor (Strengths)
Något som anses vara en styrka är hur väl sammansvetsad projektgruppen är och hur problem
samt motgångar inte hindrat medlemmarna från att fortsätta processen framåt. Applikationen
är både användarvänlig och hälsofrämjande vilket ses som en styrka. Den är enkel att använda
och den motiverar användaren till rehabilitering samt att uppnå mål. Således inspirerar den
användaren att klara sig själv då den fungerar som ett hjälpmedel i vardagen och i strävan mot
självständighet.
Svagheter (Weaknesses)
Att liknande produkter ej finns etablerade på marknaden kan göra det svårt att nå ut till
användarna. En annan svaghet är att projektgruppen inte besitter tillräcklig kunskap om
programmering vilket tvingar till inköp av denna tjänst. Detta genererar i ytterligare en
svaghet vilken är bristande finansiering till programmeringen. Applikationens alla funktioner
kan leda till att storleken på RehBrain blir problematisk den kan då exempelvis kräva wifiuppkoppling för att laddas ner vilket minskar spontana nedladdningar.
Möjligheter (Opportunities)
Att applikationen är den först på marknaden i sitt slag ansågs ovan som en svaghet men kan
också vara en möjlighet då det i dagsläget inte finns några konkurrenter. Den ständiga
tekniska utvecklingen anses också gynna projektet och framtida funktioner. Ytterligare
möjligheter till samarbetspartners finns att tillgå då många föreningar och företag visat
intresse för applikationen vilket skulle kunna ta produkten till nya nivåer.
Hot (Threats)
Ett framtida hot är eventuella konkurrenter vilka kan komma att etablera sig, något som skulle
pressa både priser och funktioner. Ett annat hot uppstår om kunder plötsligt tappar
motivationen till applikationen och användandet av smartphones.
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5.4.2 PEST
För att analysera de externa faktorerna i SWOT-analysen och för att upptäcka samt spåra de
risker projektet utsätts för utfördes en PEST-analys. PEST, som även nämns i avsnitt 3.11,
står för politiska, ekonomiska, sociala och tekniska risker som en organisation, företag eller
projekt kan drabbas av. För en sammanfattad analys, se bilaga 10.
Politisk
Något som gynnat RehBrain är om applikationer och datorprogram blir patenterbara, vilket de
i dagsläget inte är. Om ett patent varit möjligt att erhålla för applikationen RehBrain hade
konkurrenters frammarsch eventuellt kunnat hindras. I Sverige är det Patent- och
Registreringsverket, PRV, som tillsammans med Sveriges rikes lag avgör vad som är
patenterbart, lagarna stiftas av regeringen och PRV avgör vad som kan patenteras.
En bestämmelse som missgynnar RehBrain är också EU:s regler som kräver att företagen
Apple och Google tar ut en lokal moms i det land som en eventuell köpare befinner sig i.
Detta bidrar till att applikationen RehBrain blir dyrare vilket kan leda till att kunder går
förlorade.
Ekonomisk
Inflation och lågkonjunktur bidrar till minskad omsättning vilket gör att lönsamheten minskar.
Social
En social risk kan vara om intresset för rehabilitering samt strävan att bli bättre avtar. Detta
minskar om motivation inte tillhandahålls och därför anses detta vara en ytterst viktig
funktion. Om media slutar publicera nyheter, framgångar och forskning inom området stroke
kan utvecklingen stanna upp vilket också kan leda till omotiverade användare. Således
minskar intresset för inlärning samt aktiv rehabilitering och därför är också media en viktig
aspekt.
Teknisk
Risker inom denna kategori är bland annat förändringar i operativsystemen. Ändring av dessa
skulle eventuellt medföra ytterligare kostnader för utveckling av applikationen samt att denna
tar längre tid. En annan risk är också den konkurrerande teknik som finns på marknaden,
konsumenter väljer oftast den bästa tekniska lösningen och kan inte denna erbjudas förloras
kunder. Ytterligare en teknisk risk är om trenden för användandet av smartphones minskar då
detta skulle leda till att RehBrains konceptet fallerar och applikationen inte används.
5.4.3 FMEA
En Failure Mode Effect Analysis av konceptet genomfördes där de mest kritiska stegen och
funktionerna för användandet av applikationen listades, bedömdes samt utvärderades. En
konstruktions-FMEA samt detaljerad information och tabeller för utförandet återfinns i bilaga
11.
5.4.4 Möten
Handledarmöten har skett kontinuerligt under hela projekttiden och projektgruppens
handledare, Hans-Erik Eldemark, har fungerat som ett bollplank och mötena har bestått av
motivering, vägledning samt informationsutbyte mellan parterna.
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Emma Börjesson som arbetar på Hälsoteknikcentrum Halland har fungerat som ett externt
bollplank där idéer har diskuterats. Hon har bidragit med objektiv kritik och kunskap under de
tre mötena som genomförts och hennes åsikter har varit mycket givande och lärorika.
Ett telefonmöte med Irene Rosberg genomfördes där hon berättade om egna erfarenheter som
strokesjuksköterska men även generellt om sjukdomen. Hon namngav också andra möjliga
kontaktpersoner och här introducerades Facebook-gruppen SMIL-Stroke mitt i livet för första
gången.
Efter att en ansökningsblankett rörande finansiering skickats till ALMI Företagspartner
bokades ett möte med Conny Nilsson där konceptet RehBrain samt dess syfte och mål
presenterades.
Kontakt med Strokeföreningen i Halmstad knöts och projektgruppen anordnade ett möte med
Kerstin Larsson, Barbro Thorin och Gunnel Jönsson. De två första i egenskap av före detta
strokesjuksköterskor, Gunnel som drabbad samt alla tre som styrelsemedlemmar. Syftet var
att inleda ett samarbete med Strokeförbundet i både kunskaps- samt marknadsföringssyfte.
Genom förbundet knöts ytterligare en viktig kontakt, nämligen den med det privata
rehabiliteringsföretaget Fysiokraft. Ett flertal möten med Jennie Kvist och Caroline Johansson
har ägt rum där de, som fysioterapeuter, hjälpt till med konceptutveckling och annan viktig
kunskap. Fysiokraft har genom processen vuxit fram till en viktigt samarbetspartner i
utvecklingen av RehBrain.
Projektgruppen har också haft kortare kontakt, i form av e-mejl samt ett personligt möte, med
applikationsutvecklaren Niko Ahonen. Konceptet redovisades och en offert för kostnaden av
utvecklingen togs fram.
För att få utökad rådgivning och handledning kontaktades Martin Perby Wogel, ursprungligen
Utvecklingsingenjör, som även han arbetat som programmerare. Han hjälpte projektet i rätt
riktning samt föreslog ett samarbete med Pontus Wärnestål, studierektor på programmet för
Digital Design och Innovation på Högskolan i Halmstad.
Således togs kontakt med Pontus Wärnestål och ett möte arrangerades. Där beslutades att ett
samarbete mellan projektgruppen och fyra studenter på Digital Design och Innovation skulle
inledas och att de skulle utvärdera konceptet samt ta fram en testbar prototyp.
5.4.5 Kompetenssökning
Produkten är en mjukvara och det kvävs teknisk kunskap för att skapa och hålla produkten
uppdaterad. Då projektgruppen inte ansåg sig besitta tillräcklig kompetens inom området togs
i ett tidigt skede av projektet beslutet att denna tjänst skulle köpas in. Kontakt togs med ett
flertal företag inriktade på applikationsutveckling och offerter från två av dessa erhölls vilka
låg på mellan 100 000- 150 000 kr. Då projektgruppen i ett första skede endast var ute efter en
testbar prototyp föll alltså det slutgiltiga valet på att inleda samarbetet med programmet
Digital Design och Innovation.
Projektgruppen har däremot kunskap inom marknadsföring, kundkontakt, kundservice samt
distribution och detta kommer alltså hanteras internt. Kunskap om sjukdomen finns även den
hos projektägarna samt hos Fysiokraft och Strokeföreningen i Halmstad som i dagsläget är
och kommer att bli starka samarbetspartners.
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5.4.6 Utveckling av prototyp
Konceptkarta, kravspecifikation och övrig insamlad data lämnades till studenterna för att dem,
utifrån detta, ta fram en prototyp för tester. Studenterna utvecklade denna under fem veckor i
samband med kursen Designstudio: Hälsa, 7.5 högskolepoäng. Möten med projektgruppen
under dessa fem veckor skedde med jämna mellanrum för avstämningar samt återkoppling.
De utförde tester vid olika tillfällen för att validera idéerna vilket gav dem konstruktiv kritik
samt respons rörande designen. Prototypen, samt tillhörande material för kursen innehållande
rapport och övriga resultat överlämnades till projektgruppen den 8 maj.
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6. Resultat
Under detta avsnitt beskrivs resultatet av examensarbetet, det vill säga
prototypen RehBrain samt det bakomliggande konceptet.

6.1 Vad är RehBrain
RehBrain är en mobil applikation riktad specifikt mot personer vilka drabbats av en stroke.
Namnet RehBrain är en sammanslagning av de två engelska orden Rehabilitation och Brain,
(på svenska Rehabilitering och Hjärna). Detta namn valdes då applikationens syfte är att
finnas som ett stöd för den drabbade i vardagslivet under den rehabiliteringsprocessen vilken
fortgår genom hela livet.

6.2 Prototypen
6.2.1 Design
Då applikationen främst är riktad mot personer med kognitiva nedsättningar spelar designen
och funktionerna en ytterst viktig roll. Som tidigare nämnts låg fokus på att skapa en testbar
prototyp för att undersöka om konceptet var uppskattat och hållbart. I dagsläget består därför
den första prototypen av en kombination mellan kalender, påminnelser och ”att göra”-lista.
Det var av stor vikt att kunna utföra tester av design och utformning av applikationen då en
stroke kan resultera i varierande nedsättningar vilka alltså kan påverka interaktionen på olika
sätt.
För att skapa en effektiv kommunikation finns det olika principer vilka börs ha i åtanke vid
utveckling av digitala gränssnitt. En princip är att inte utsätta användaren för stor kognitiv
belastning, detta genom att ta hänsyn till användarens eventuella kognitiva barriärer. Vad som
också, i högsta grad, anses viktigt är att användaren vill nå sina mål på ett effektivt sätt utan
att behöva göra onödiga val samt att de förutsätter att applikationen beter sig som förväntat
(Julien, 2012). Prototypens design är därför avskalad och uppbyggd utan onödiga menyer med
färgen blå som ett genomgående tema då denna ofta anses ha en lugnande effekt med ett
professionellt intryck (How color impacts emotions and behaviors, 2011). För att välja färg
skapade projektgruppen moodboards, detta för att få en bild av hur olika färger passar ihop
med varandra och vilken känsla de avger, för fullständiga moodboards, se bilaga 12.
Prototypen har ett Sans Serif-typsnitt, Next Avenir, som lämpar sig väl för läsning på skärm
och genom de tester som utförts på drabbade, se avsnitt 6.2.3 nedan, har typsnittet och dess
läsbarhet fått god respons. För att se en fullständig grafisk profil för RehBrain, se bilaga 13.
I bilaga 14 återges dessutom gränssnittet med de olika rubrikerna Idag, Att göra och
Kommande. Här har visuella element reducerats för att ta hänsyn till de kognitiva
nedsättningar som finns hos tänkta användare och de få element som prototypen innehåller
fyller ett tydligt syfte. Då slutanvändarna kan lida av fysiska funktionsnedsättningar, vilka
ofta drabbar armar/händer, bygger prototypen i dagsläget på ett gestbaserat system, det vill
säga, navigationen bygger på gester.
6.2.2 Funktioner
I bilaga 14 ges en översikt av prototypen. Högst upp på skärmen ses dagens datum och där
under de aktiviteter som är inlagda. Störst fokus har lagt på idag då många drabbade inte orkar
tänka på vad som händer imorgon, nästa vecka eller om en månad. Under dagens aktiviteter
ses rubriken "att göra", vilken fungerar som en helt vanlig lista med saker som inte är
tidsbundna och alltså inte prioriterade. Längst ner återfinns rubriken kommande och under
denna flik ligger framtida aktiviteter som planerats in i kronologisk ordning.
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För att lägga till en aktivitet klickar användaren på textfältet som är placerat längst ner på
skärmen, I bilaga 14 visas detta tydligare. Här avgörs det under vilken rubrik, av ovan
nämnda, den hamnar. Textfältet flyter alltså upp i mitten på skärmen och allt annat tonas ut
för att skänka ytterligare fokus på den uppgiften användaren står inför. Om det här skrivs en
tid först läggs den under idag, skrivs bara aktiviteten läggs den under att-göra och skrivs
imorgon, eller ett framtida datum, läggs den under kommande.
Om en aktivitet skulle behöva redigeras, når man detta läge med en så kallad “long press”, det
vill säga, man trycker och håller inne på aktiviteten. Här finns olika funktioner som hjälper
användaren att anpassa aktiviteten efter det önskade behovet. I bilaga 14 ses de olika ikonerna
och beskrivning till dem ses nedan.






Dela - När användaren klickar på denna ikon delas aktiviteten med en eventuell
assistent som registrerat sig för tjänsten.
Rutin - Många av de drabbades aktiviteter är rutiner och för att de ska klara av att
hantera dem finns här en funktion som förenklar detta. Klickar användaren på denna
ikon ges tre alternativ: varje dag, varje vecka eller varje månad. Varje vecka och varje
månad utgår här alltid ifrån dagens datum. Genom att aktivera en rutin, exempelvis en
viss medicin klockan 18:00 varje dag, underlättar detta vardagen.
Påminnelse - Som nämnts flertalet gånger tidigare kan en strokedrabbad ha svårt att
registrera samt komma ihåg uppgifter och tider. Här kommer påminnelse-funktionen
till användning då den drabbade här kan välja att lägga till en tid eller dag.
Anteckningar - Genom att användaren “swipar” eller klickar på ikonen nås
anteckningsfunktionen där det kan adderas information rörande händelsen.
Exempelvis kan ett läkarbesök behöva kompletterande information i form av
bussnummer, läkarens namn och var läkarbesöket äger rum.

6.2.3 Utvärdering
För att utvärdera den framtagna prototypen utfördes användartester vid olika tillfällen på två
kvinnor i 50-års åldern som båda drabbats av stroke. Prototypens koncept, med en
kombination av kalender och “att göra”-lista i samma tjänst, var av dem båda väl mottaget
och uppskattat. Dock kritiserades ikonerna för påminnelse samt rutin varför dessa sedan
uppdaterades och under det andra testet upplevdes inte detta problem längre.
En rehabiliteringsgrupp besöktes också där de drabbade testade prototypen i grupp och här
blev RehBrain väl bemött. De flesta tyckte det var enkelt att navigera sig i menyerna samt att
läsa av information från skärmen.
Kombinationen av kalender och “att göra”-lista i samma applikation skapade viss förvirring,
från några av testpersonerna, då dessa funktioner har olika syften och för att detta ska fungera
behöver tjänsten instrueras. Detta anser projektgruppen inte ska behövas, då tjänsten ska stå
för enkelhet, varför vidareutveckling av denna prototyp krävs innan den kan lanseras på
marknaden.
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7. Affärsplan
Nedan beskrivs den affärsplan projektgruppen tagit fram.

7.1 Affärsidé
RehBrain är en mobil applikation, i dagsläget anpassad till Apples operativsystem iOS, som
erbjuder strokedrabbade och deras anhöriga ett hjälpmedel för att pussla ihop vardagen på
bästa sätt. Applikationen ska även främja den drabbades motivation, möjlighet och personliga
utveckling i resan tillbaka efter sjukdomen.

7.2 Produkten
RehBrain som produkt är en applikation i första hand tänkt att fungera som en plattform för
en mängd olika hjälpmedel vilka kan vara till nytta samt verka som ett stöd för den
strokedrabbade och de anhöriga i det vardagliga livet. Visionen är dessutom att i ett senare
skede göra applikationen till en mötesplats för sjukvården och patienten, där den kan agera
som en resurs i den ordinerade rehabiliteringen.

7.3 Konkurrensanalys
Projektgruppen startade processen med att undersöka vad marknaden hade att erbjuda inom
området och har sedan dess, kontinuerligt, fortsatt dessa undersökningar och i skrivande stund
finns ingen applikation med ett koncept likt RehBrain på marknaden. Applikationer för
kalendrar, påminnelser etcetera finns givetvis men ingen lika komplett och anpassad lösning
som RehBrain och framför allt ingenting på svenska.

7.4 Distribution
Applikationen kommer i första hand finnas tillgänglig genom App Store men även, i ett
senare skede, via Googles motsvarighet Google Play. Genom dessa plattformar får
användaren möjlighet att ladda ner applikationen till sin smartphone.

7.5 Marknadsplan
7.5.1 Marknad
Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av en stroke, vilket innebär att 30 000 personer
insjuknar årligen. Av dessa faller en stor grupp bort på grund av orsaker så som dödsfall, ålder
eller att de är för sjuka alternativt friska för att ha användning av applikationen. Genom den
statistik som hämtats från Socialstyrelsen samt National Stroke Association har en grov kalkyl
över hur många drabbade som varje år skulle kunna ha användning av applikationen, för
information kring detta, se avsnitt 4.2.
Den siffra projektgruppen kommit fram till är 4 500 personer, det vill säga, så många nya
kunder finns det potential för årligen utöver de som sedan tidigare är drabbade. Detta är en
grov uppskattning då målgruppen, som tidigare nämnts, är svår att avgränsa då de drabbade
påverkas olika från person till person. Det är därför nästintill omöjligt att räkna på hur många
som faktiskt kan ha användning för RehBrain.
Projektgruppen utförde en marknadsundersökning för att granska den befintliga marknaden
och huruvida behovet av idén fanns eller ej. Undersökningen utfördes i Facebook-gruppen
SMIL – Stroke Mitt i Livet, där ett frågeformulär med en handfull frågor skickades ut. Av de
85 personer som svarade på undersökningen använde 88 procent en smartphone eller
surfplatta i vardagen och 97 procent saknade ett mobilt hjälpmedel och trodde det skulle vara
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till stor nytta. De funktioner som de svarande ansåg viktiga finns listade i bilaga 5 liksom vad
de kunde tänka sig att betala för applikationen och vilket operativsystem de använde.
7.5.2 Hur ska marknaden nås?
För att nå ut till den tänkta målgruppen, alltså de potentiella kunderna, är det viktigt att
marknadsföringen sker i rätt kanaler. Därför har marknadsundersökningen samt övriga samtal
valts att riktas direkt mot målgruppen. Information om projektet och produkten har även givits
vid strokeföreningens medlemsmöten för att på så sätt skapa ett igenkänningsmoment nästa
gång de hör talas om RehBrain. Att marknadsföra produkten genom allmänna kanaler, så som
sociala medier där informationen når ut till allmänheten, är i framtiden aktuellt men i
dagsläget är fokuset inställt specifikt mot målgruppen.
Genom företaget Fysiokraft, och det samarbetet projektgruppen har med dem, finns i
framtiden stora möjligheter för marknadsföring då de har en kundkrets att rekommendera
RehBrain till.
7.5.3 Prissättning
På grund av det EU-beslut som tvingade Apple att lägga på lokal moms i respektive land har
priserna på applikationer höjts med ungefär 30 % sedan undersökningen gjordes. Detta gör att
de som tidigare kostade 7 kr idag ligger på 9 kr, de som kostade 15 kr ligger på 19 kr och de
som kostade 22 kr kostar idag 29 kr.
Av de 85 personer som svarade på hela undersökningen svarade 63 personer på frågan
angående hur mycket de skulle kunna tänka sig att betala för applikationen. 60 % svarade att
de gärna såg att den var gratis, i många fall med motiveringen att landstingen och sjukvården
borde stå för kostnaden. Därefter visar tabellen nedan övriga resultat. Många kommentarer i
undersökningen indikerade dock på att många skulle vara villiga att betala relativt mycket
(upp emot 100 kr) för en bra applikation som uppfyllde sitt syfte och hjälper till i vardagen.
Pris

Gratis

7 kr

15 kr

22 kr

Mer än 22 kr

Svarande

38 st

4 st

8 st

9 st

4 st

Procent

60,3 % 6,3 % 12,7 % 14,3 %

6,3 %

7.5.4 Varumärke
I val av namn, logotyp och applikationsikon samt utformning av dessa har ett omfattande
arbete utförts. Processen startade med att projektmedlemmarna utförde en brainstorming av
ord och liknelser som produkten skulle förmedla. Därefter kombinerades dessa ledord på olika
sätt för att få fram namnförslag på produkten och här skapades en mängd alternativ, se bilaga
15.
Efter att projektgruppen genererat olika namnförslag valdes slutligen namnet RehBrain vilket
är en kombination av ordet Rehabilitation och Brain. Med produktnamnet färdigställt kunde
nästa steg påbörjas, det vill säga, arbetet med en logotyp. Ett krav om att logotypen skulle
förmedla namnet fanns från början och, även här, växte en mängd olika alternativ fram. Ett
alternativ, se bilaga 15, valdes ut tills vidare men under projektets gång växte den ifrån
konceptet och den ansågs komplicerad. Istället utarbetades ett antal nya förslag där en ny
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logotyp togs fram vilken ansågs bättre förmedla och representera produkten, även denna
återges i bilaga 15.
Då applikationsikonen är användarens första upplevelse av produkten är det ytterst viktigt att
denna är noggrant utarbetad med kunskap och eftertanke (12 tips för att marknadsföra din
app, 2013). Projektgruppen ville behålla enkelheten och använda färger som uppfattas tydligt.
Även här togs ett flertal varianter fram som sedan ledde till att en slutgiltig ikon valdes. Ett
omfattande designarbete samt urvalsmetoder har använts för att ta beslut angående såväl
namn som logotyp och applikationsikon. Se bilaga 15 för en mer utförlig beskrivning av
processen samt alternativ för de tre komponenter av varumärket.
Genom hela designprocessen har färgen blå använts som ett genomgående tema då denna
uppfattas som lugnande och säker. Den ger också ett professionellt intryck och en
förtroendegivande känsla varför just den kändes som en given färg (How color impacts
emotions and behaviors, 2011).

7.6 Produktionsprocessen
Utvecklingen av den första prototypen har skett genom ett samarbete med studenter på
programmet för Digital Design och Innovation på Högskolan i Halmstad. Detta har gett
projektet en stark grund att stå på och material för att kunna fortsätta utvecklingen och resan
mot en färdig produkt. Då projektgruppen inte besitter den kunskap som krävs för att fortsätta
utvecklingen blir nästa steg att hitta extern hjälp för detta och kontakt har tagits och ett
samarbete med ett företag inom apputvecklingsbranschen ligger i startgroparna .
Projektgruppen är mån om att även fortsättningsvis vara ägare av projektet och
programspråket vilket gör det viktigt att hitta rätt företag, där ett starkt samarbete kan inledas.

7.7 Ekonomiska kalkyler och planering
Då applikationen inte är färdigställd har i dagsläget inget pris fastslagits. Kalkyler över
potentiella intäkter (exklusive skatt) har dock gjorts, vilka kan ses i bilaga 16. Där har olika
antal nedladdningar per månad ställts mot de olika priserna 9 kr, 19 kr, 29 kr och 39 kr men
då 30 % av försäljningsintäkterna går till Apple har detta räknats bort i kalkylen. Det vill säga,
på en applikation som i App Store kostar 9 kr kan förtjänsten bli drygt 6 kr och så vidare.
Den affärsmodell som i dagsläget har diskuterats innebär att en första version, innehållande
registrering, inloggning, kalenderfunktionen och eventuell information ska distribueras gratis
till användarna. Därefter ska ett system som innebär att användaren endast får tillgång till
resterande funktioner genom köp inuti gratisversionen, det vill säga, dessa är uppbyggda som
separata applikationer.

7.8 Tidsplan
Maj 2015 - Examensarbetet, det första delmålet, avslutas vid Högskolan i Halmstad. Innan
maj månad är slut ska dessutom ett möte med Science Park Halmstad (SPH) angående en
eventuell uppstart av företag ha genomförts.
Sommaren 2015 - Inleda samarbete med företag för utveckling av applikationen samt starta
företag om detta anses lämpligt efter diskussion med SPH. Utvecklingen av de första delarna
av applikationen ska dessutom starta och i slutet av sommaren är förhoppningen att en första
version av RehBrain ska finnas tillgänglig på marknaden.
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Hösten/Vintern 2015/2016 - Fortsätta utvecklingen av applikationen samt kontinuerligt
genomföra utvärderingar av framstegen tillsammans med målgruppen.
Våren 2016 - Projektgruppens förhoppning är att lagom till slutet av våren 2016 vara helt
klara med den fullständiga applikationen RehBrain.

7.9 Risker
7.9.1 Konkurrenter
En stor risk inom all produktutveckling är givetvis ett scenario där konkurrenter tar sig in på
marknaden och erövrar kunder. Marknaden för applikationer är, på grund av att den ständigt
växer och utvecklas, ett riskfyllt område. Då applikationer inte är patenterbara i Sverige
(Mjukvara och affärsmetoder, 2015) ökar svårigheterna att skydda idén, konceptet och
produkten. Projektgruppen ser här en fördel av att vara först med idén och säkerhetsåtgärder,
så som att skriva sekretessavtal med samarbetspartners, vidtas kontinuerligt.
7.9.2 Koncept
Då projektet i dagsläget endast består av ett färdigt koncept samt en testbar prototyp är detta
givetvis en stor risk. Trots att de inledande tester som utförts på målgruppen givit positiv
respons är det trots allt svårt att veta hur användaren kommer mottaga den färdiga produkten.
Då projektgruppen själva inte är drabbade utgår idén och konceptet till stor del från den
framtida målgruppen vilket är ett risktagande i sig.
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8. Framtid
I avsnittet nedan återges framtida planer och visioner för RehBrain.

8.1 Funktioner
RehBrain är i dagsläget en delprototyp, det vill säga prototypen som finns att tillgå omfattar
endast en liten del av de funktioner som ingår i konceptet, vilket innebär att det finns stora
utvecklingsmöjligheter samt stor potential i denna tjänst. Då den stundande examen för
projektgruppen inte blir slutet för RehBrain kommer dessa möjligheter att tas till vara på.
Projektgruppen vill alltså se en framtid för produkten och en vidareutveckling där resterande
funktioner implementeras ses som en självklarhet.
Funktioner som kommer att läggas till i applikationen är alltså ett nyhetsflöde, dagbok, taloch minnesövningar, forum för strokedrabbade, information och motorikträning. För en mer
detaljerad överblick över dessa funktioner se bilaga 6. De sociala aspekter i applikationen där
man kan dela aktiviteter med sin assistent var som tidigare nämnts väldigt uppskattat och väl
mottaget. Därför finns idéer om att utveckla funktionerna med fler sociala möjligheter för att
möta kundens behov ytterligare.
En vision om att bygga upp applikationen av moduler, som sedan användaren kan välja att
lägga till alternativt ta bort, finns i den framtida versionen av RehBrain. Syftet är alltså att
användaren med olika kognitiva besvär ska kunna anpassa applikationen utefter individuella
förutsättningar. Fördelarna med detta är att dels få en skräddarsydd applikation utan onödiga
funktioner som inte används och dels för att begränsa storleken på applikationen, något som
dessutom ger en bättre användarupplevelse samtidigt som applikationen upplevs mer
personlig, vilket anses vara en positiv aspekt.
En annan framtidsvision är att utveckla den fysiska rehabiliteringsfunktionen genom ett
fördjupat samarbete med fysioterapeuter. Tanken är att fysioterapeuterna, genom en databas,
ska lägga in personliga rehabiliteringsprogram till patienterna vilket även möjliggör
uppföljning samt uppdatering av rehabiliteringen genom databasen. På så sätt kan de fysiska
mötena reduceras och rehabiliteringen effektiviseras då nya övningar kan läggas till när som
helst och inte bara vid återkopplande möten.
Applikationen kan även, i ett framtida skede, få ett vetenskapligt värde genom att information
lagras i en databas. För att göra detta möjligt behöver användarvillkor accepteras av
användaren som, genom ett avtal, godkänner att information lagras. Personuppgiftslagen,
PUL, måste här tillämpas med ytterst noggrannhet för att användarna ska behålla sin
personliga integritet. Tanken är att användaren, helt anonymt, tillåter forskare ta del av
framsteg, resultat, medicinering, rehabiliteringsprogram med mera, allt för att skapa en ökad
kunskap om sjukdomen och hur livet för framtida drabbade kan underlättas.

8.2 Finansiering
För att möjliggöra vidareutvecklingen av applikationen och till slut dess lansering på
marknaden behöver hjälp med programmeringen köpas in från ett externt företag. I dagsläget
står RehBrain i startgroparna för att inleda ett samarbete med ett företag inom
apputvecklingsbranschen där en kravspecifikation har upprättats och avtal skall skrivas inom
en snar framtid. Ett kapital om 40 000 kronor finns tillgängligt för utvecklingen och pengar
kommer att fortsätta sökas under sommaren samt hösten för säkerställa att applikationen
växer fram till en kvalitativ tjänst med ett professionellt intryck.
23

Anna Felixson
Elin Höglund

I dagsläget finns ytterligare potentiella finansiärer, bland annat Stroke-Riksförbundet som
under hösten ger anslag till projekt likt RehBrain. Projektgruppen är mycket optimistiska till
ett anslag från denna utdelning då kontakt med förbundet redan knutits genom såväl den
lokala föreningen i Halmstad som en journalist på tidningen Stroke-Kontakt. En annan
potentiell finansiär är Hälsoteknikcentrum Halland som visat stort intresse för projektet och
ett framtida möte med Thomas Hagbard är i dagsläget inbokat.

8.3 Starta företag
En steg, som ligger nära i tiden, är att skydda applikationens namn, RehBrain. Detta för att
säkerställa framtiden för tjänsten då namnet i dagsläget redan nått ut till potentiella kunder,
finansiärer och övriga människor. Att utföra ett namnbyte i detta skede, på grund av att
namnet inte länge är tillgängligt, skulle innebära förvirring för dem som redan kopplar
applikationen till namnet. Därför anses detta som ett viktigt och brådskande moment för att
undvika onödiga risktaganden.
Ett mål uppsatt på sikt är dessutom att starta företag för att kunna driva RehBrain vidare efter
projekttidens slut. Därför finns i dagsläget ett affärsmöte inbokat med företagsutvecklare på
Science Park Halmstad för att få tips och råd kring den kommande utvecklingen. Vilken
företagsform som anses mest lämplig i detta fall har därför inte fastlagts i detta skede.

8.4 Marknadsföring
Genom de kontakter som knutits under projektets gång, samt de människor som hjälpt till
under processen med exempelvis marknadsundersökning och intervjuer, har RehBrain redan
nått ut till otroligt många människor. En artikel om projektet skrevs dessutom på Högskolan i
Halmstads hemsida vilket ses som en mycket bra marknadsföring för RehBrain. Ytterligare en
artikel om projektet är tänkt att publiceras i tidningen Stroke-Kontakt som, fyra gånger om
året, går ut till alla medlemmar i Stroke-Riksförbundet. Publikationen i en tidning med läsare
av rätt målgrupp ses också som bra marknadsföring för RehBrain och förhoppningen är att det
är denna form av publicitet som ska ge applikationen många kunder.
RehBrain kommer också att marknadsföras under utställningen Utexpo som under 2015
genomförs i slutet av vecka 22. Hit kommer både företag och privatpersoner var på
förhoppningen om att den så kallade att mun till mun metoden inträffar och fler får kännedom
om applikationen.
Hälsoteknikcentrum Halland, HCH, som fungerat som ett bollplank under projektets gång har
även visat intresse för projektet, deras kontaktnät anses mycket värdefullt och förhoppningar
finns om att nå ut till människor via dem. Då HCH är en etablerad organisation med
kontaktnät inom Region Halland skapar detta en enklare samt naturligare kanal i arbetet med
att implementera applikationen i sjukvården för att på så sätt få den att växa fram till det
heltäckande hjälpmedel projektgruppen satt upp som slutmålet.
Det privata rehabiliteringsföretaget, Fysiokraft, som projektgruppen samarbetat med genom
stora delar av processen, marknadsför sig själva i tidningar, under mässor och på Internet
Företaget har föreslagit ett gemensamt marknadsföringståg för att båda parter ska nå ut till
målgruppen och vinna på samarbetet. Detta känns som en intressant metod för att sprida ordet
om RehBrain och möjliga kunder som redan har vetskap om Fysiokraft väntas kunna värvas.
Då projektgruppen under hela processen varit väldigt aktiva i Facebook-gruppen, SMIL Stroke mitt i Livet, finns även här en möjlighet till marknadsföring. Många användare har
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dessutom redan frågat efter applikationens namn samt publiceringsdatum vilket ger RehBrain
möjligheten att utnyttja Internet spridningskraft.
Strokeförening i Halmstad, och dess medlemsmöten, är även fortsättningsvis en given
marknadsföringskanal för projektet. Här ges möjligheten att visa upp och testa produkten på
precis rätt målgrupp.

8.5 Övrigt
Ett annat eventuellt moment som ligger i framtida versioner av RehBrain är att
internationalisera applikationen för att bredda marknaden och nå ut till fler behövande. Detta
har dock inte diskuterats djupare inom projektgruppen då stadiet anses ligga långt i framtiden.
Då det emellertid kan bli aktuellt är det ändå en beståndsdel som lyfts fram då den anses för
viktig för att försummas.
För att lyckas med det ovan nämna krävs vidare samarbete med fysioterapeuter och andra
människor i stroketeamet. Företaget Fysiokraft ger en naturlig kanal ut till användarna så detta
är ett samarbete som värderas högt. Det slutliga målet är, och har varit sedan projektets start,
att implementera applikationen i sjukvården, dels för att redan i början av de drabbades resa
hjälpa dem tillbaka och dels för att nå ut till så många som möjligt.
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9. Diskussion - Produkt
Avsnittet nedan behandlar projektgruppens funderingar kring produkten och det
slutgiltiga resultatet.

9.1 Hållbar utveckling
Termen hållbar utveckling består av de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet och definieras enligt följande:
“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Vad är hållbar utveckling?, 2014)
Det är av stor vikt att ta detta i beaktande vid ett projekt likt examensarbetet vilket
projektgruppen gjort genom hela processen. Ett första steg i detta är att det inte är en ny fysisk
produkt som utvecklas och de som i framtiden ska använda RehBrain har med största
sannolikhet en smartphone, det vill säga, användaren köper ingen ny endast för att kunna
använda applikationen. Dessutom ska redan befintliga plattformar så som iOS/App Store och
Android/Google Play användas vilket gör att detta inte kräver någon utveckling. Vad som
också är positivt med en applikation är, förutom att inga fysiska komponenter måste
produceras, att om utveckling en gång skett, finns produkten och endast ett visst underhåll
krävs efter detta. Ovan nämnda faktorer gör att ett hållbart tänk tillämpats i valet av projekt
och att gruppen varit väl medvetna om dess konsekvenser.

9.2 Etik och moral
Syftet med RehBrain har aldrig varit att skapa ett verktyg som hjälper de drabbade att bli
friska och projektgruppen ifrånsäger sig allt ansvar vad gäller förbättring i sjukdomstillståndet
efter användandet av applikationen. Lika så tas inget ansvar för att exempelvis tabletter blir
tagna eller sjukhusbesök ihågkomna tack vare applikationen utan ansvaret ligger fortfarande
hos den drabbade samt anhöriga. RehBrain är istället skapad för att fungera som ett
hjälpmedel i det vardagliga livet, ett komplement till de metoder som i dagsläget används.
Projektgruppens intentioner har hela tiden varit att hjälpa en utsatt grupp människor med alla
de bekymmer vardagen kan innebära.

9.3 Unique selling point och positionering
RehBrain är i dagsläget en unik produkt då ingen lika heltäckande och anpassad tjänst finns
att tillgå på marknaden. Kombinationen av flera funktioner i en applikation, som alla är
speciellt framtagna för människor drabbade av stroke, med alla besvär det innebär, gör att
detta hjälpmedel har stor potential att positionera sig starkt på marknaden. Möjligheten att
kunna ha med sig ett personligt hjälpmedel i alla vardagssituationer är något projektgruppen
anser att det finns ett stort behov av vilket är en av faktorerna till produktens unikhet.

9.4 Arbetsmiljö
Projektgruppen var under arbetet med att finna utvecklare till prototypen noggranna med att
detta skulle ske på ett professionellt sätt, det vill säga de som skulle utföra jobbet skulle göra
detta under rimliga arbetsförhållanden. Studentgruppen arbetade med projektet på heltid under
fem veckor och utvecklingen skedde under arbetstid, alltså måndag till fredag, klockan 8-16.
Detta anser projektgruppen vara skäliga förhållanden samtidigt som miljön på arbetsplatsen är
en faktor projektgruppen ej kan påverka men då denna sker inom gränserna för Högskolan i
Halmstad får den dock förutsättas vara godtagbar.
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9.5 Lika villkor
RehBrain riktar sig först och främst till en målgrupp lidande av såväl fysiska som psykiska
nedsättningar, där alla individer påverkas olika. Detta är något som gör att produkten är
utforma med hänsyn till olika nedsättningar och behov och det är också en faktor
projektgruppen genom hela processen sett som viktig och ständigt haft i åtanke. Att den
slutgiltiga produkten dessutom ska vara anpassningsbar gör att RehBrain teoretiskt sätt kan
riktas mot fler målgrupper än strokedrabbade, kalenderfunktionen kan exempelvis bli ett
användbart hjälpmedel för gemene man.

9.4 Slutord
RehBrain är resultatet av en önskan att hjälpa utsatta människor, en idé som föddes under
hösten och som nu har tagits hela vägen till en testbar prototyp. Inledande diskussioner med
företag gällande utveckling av den fullständiga och slutgiltiga applikationen har även inletts.
Genom marknadsundersökningar och användarcentrerad utveckling togs ett koncept som
svarar mot målgruppens önskemål och behov fram, och det är med stor stolthet
projektgruppen tittar tillbaka på det gångna läsåret och ser vilka framsteg som gjorts.
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10. Diskussion - Projekt
Avsnittet nedan behandlar projektgruppens funderingar kring projektet och dess
utförande.
Vid examensarbetes uppstart i september 2014 var projektgruppen överens om att projektet
skulle vara fokuserat på människor med någon form av funktionshinder, fysiska eller
psykiska. Att driva ett projekt likt examensarbetet är en unik möjlighet som projektgruppen
ville ta tillvara på och att kunna göra skillnad och skapa en produkt som kan hjälpa många var
ett av de stora målen. Den inledande en och en halv månaden bestod av att leta projekt, såväl
sådana tillsammans med externa företag som idéer att driva i egen regi, utan ytterligare
projektägare inblandade. Efter flertalet återvändsgränder och dyrbar tid som gått förlorad
föddes till slut idén om RehBrain - det smarta hjälpmedlet för en strukturerad vardag.
Lärdomarna projektgruppen tar med sig av dessa erfarenheter är att inte ens resan till en
fungerande projektidé är spikrak. Det krävs många sämre idéer innan den som håller måttet
dyker upp.
Projektgruppen har under processen använt sig av flertalet metoder som varit mycket lärorika
men den metod som framför allt är tillämpad är dynamisk produktutveckling (DPD). Detta
har skapat utrymme för att ta många små beslut under arbetets gång och även chansen att
kunna gå tillbaka och korrigera det som blivit fel har varit en positiv aspekt. Detta
tillsammans med det faktum att flera delmoment kunnat utföras parallellt ses som en stor
orsak till det goda resultat projektet nått.
Allt eftersom projektet fortlöpte och kunskap samlades in växte sakta men säkert ett hållbart
koncept fram. Misstaget projektgruppen här gjorde var att ta sig an för mycket och projektet
hade med största sannolikhet blivit bättre om avgränsningarna varit tydligare från första
början. Istället för att smalna av och fokusera på delar som var rimliga inom ramen för ett
examensarbete ville projektgruppen lösa målgruppens alla problem på en och samma gång
och med facit i handen var detta antagligen inte det optimala tillvägagångssättet. Trots det är
denna lärdom en av de mest betydelsefulla, det vill säga det är oftast viktigare att fokusera på
kvalitet framför kvantitet, vilket är något projektgruppen tar med sig fortsättningsvis, både i
det fortsatta arbetet med RehBrain men även till framtiden.
Under projektets gång har projektgruppen kontinuerligt träffat sin handledare samt skickat
veckorapporter. Rapporterna har främst innehållit den gångna veckans arbete samt vad som
planeras att göra under kommande vecka och utifrån detta har handledarmötena genomförts
under måndagen varje vecka. Då har olika frågeställningar och problem diskuterats samt
genomfört och framtida arbete. Den främsta nyttan projektet haft av handledaren har varit
dennes otroliga kontaktnät och det är mer än en gång detta har tagit projektet ur en knivig
situation och åter fått det på benen. Projektgruppen är även nöjd med handledarens
förhållningssätt till projektet, då detta varit på en lagom nivå, handledaren har haft mycket
värdefulla åsikter och tankar utan att lägga sig i arbetet, vilket gjort att projektgruppen fått
lära sig att ta både med och motgångar på ett nyttigt sätt. Handledaren har funnits att luta sig
tillbaka mot för råd och tips med det är projektgruppen som hållit i spakarna och fått ta
konsekvenserna när motgångar stötts på.
Att starta upp ett projekt inom ett område där kunskapen sedan tidigare mer eller mindre låg
på noll har varit en utmaning. De första månaderna gick oavkortat till att samla information
kring sjukdomen, utföra marknadsundersökningar för att lära känna målgruppen samt knyta
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kontakter med personer involverade i sjukdomen på ett eller annat sätt, vilket var en otroligt
tidskrävande men också rolig och givande period.
En av de allra viktigaste aspekterna av projektet har varit alla de kontakter som knutits, utan
dem hade processen tagit betydligt lägre tid. Viktig kunskap och information har hämtats
direkt från de drabbade såväl som anhöriga och vårdpersonal, deras tankar samt åsikter ligger
sedan till grund för hela konceptet bakom RehBrain. En annan faktor projektgruppen tidigt
insåg skulle bli viktig är den att våga be om hjälp. Allt behöver inte utföras på egen hand utan
många gånger finns det människor som är bättre lämpade att ta sig an uppgiften och som
dessutom mer än gärna gör det. Att examensarbetet drivs som ett projekt och att fokus legat
på att hjälpa utsatta människor har dessutom varit till stor fördel i just dessa aspekter då det
skapat ett intresse och engagemang.
Arbetet har fördelats jämt mellan projektgruppens medlemmar och hela projektet har
genomförts utan större meningsskiljaktigheter, de frågetecken och oenigheter som uppkommit
har istället lösts med god kommunikation medlemmarna emellan. Ytterligare en orsak till
denna, genom hela processen, goda stämning har varit det gemensamma mål som
eftersträvats, vilket skapat ett engagemang som gjort att jaget många gånger satts åt sidan. För
att sammanfatta projektet och dess resultat är gruppen väldigt nöjda, dels med den egna
insatsen men också med utgången av projektet samt all ovärderlig kunskap som inhämtats. Att
få driva ett projekt likt examensarbetet och interagera med arbetslivet och verkligheten har
gett kunskaper som aldrig kan hämtas på en föreläsning. Projektgruppen ser nu fram emot att
få driva projektet vidare utanför de ramar som under året inneburit begränsningar och är
dessutom väldigt spända på vad framtiden har att erbjuda för RehBrain.
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Bilaga 1 - Projektbeskrivning

Inledning
Bakgrund
I dagens samhälle tar tekniken upp mer och mer plats i människans vardag. Smartphones och
surfplattor används inte längre endast för privat bruk utan har implementerats i såväl arbetsliv
som skolverksamhet. Som användare av en smartphone eller surfplatta är du i stor
utsträckning i behov av fungerande arm- och handfunktion, vilket är något projektgruppen vill
förändra. Teknik ska vara för alla, även de som inte har möjlighet att styra en touchskärm i
dagsläget.
Gruppen såg tidigt en möjlighet att dra nytta av det faktum att utvecklingen och
expanderingen av teknikens användningsområden skett på kort tid. Enligt de inledande
efterforskningarna är utbudet av seriösa applikationer riktade till specifika målgrupper relativt
tunt. Gruppens vision är därför att skapa en produkt som främjar den tänkta målgruppens
utveckling och inlärning, en produkt som gör skillnad i många människors vardag samt en
produkt som genom sin speciella teknik är unik på dagens marknad.

Syfte och mål
Projektets huvudsakliga syfte är att hjälpa människor och sätta personer med någon form av
funktionsnedsättning i fokus samt att ta en befintlig teknik till en helt ny nivå. Detta genom att
skapa en smart navigeringsfunktion för personer med nedsatt rörlighet.
Effektmålet är att utveckla den tilltänkta målgruppen genom att skapa ett verktyg som främjar
inlärning och personlig utveckling.
Projektmålet är att vid projektets slut ha ett färdigutvecklat koncept samt en fungerande
prototyp.

Avgränsningar
Vår tänkta applikation kommer endast att vara anpassad för smartphones/surfplattor eller
laptops med integrerad kamera då det är med hjälp av den projektgruppen vill ta tekniken
vidare och utveckla ett navigeringssystem.

Frågeställningar
Efter att projektgruppen bestämt vad projektets syfte var föddes dessa två enkla och grova
frågeställningar fram.
 Hur kan en teknik som styr navigeringen i en smartphone/surfplatta kombineras med
en applikation i lärandesyfte för personer med psykisk funktionsnedsättning?
 Kan en applikation med detta ändamål förbättra inlärning och stimulans av hjärnan?
Detta ligger alltså i fokus i nuläget och detta strävas att uppnå samt att få svar på.
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Projektmodell
En projektmodell är viktig att använda sig utav för att arbetet i gruppen ska ske mer effektivt
och att alla inblandade ska veta sina roller. En stark plan från början ger ett starkt och
framgångsrikt projekt. Därför kommer gruppen att arbeta utefter en projektmodell som skall
väljas i det kommande stadiet av projektet. Ännu har detta inte ansetts relevant eller som en
prioritet då projektorganisationen i nuläget endast består av fyra personer.

Metoder
Flertalet metoder kommer att tillämpas och användas i detta projekt för att säkerställa och
effektivisera projektgångens väg till målet. I dagsläget har vi endast använt oss av
Brainstorming men andra metoder lämpliga för projektet är FMEA, utvärderingsmatriser,
BAD, PAD, CAD, SWOT-analys, PEST-analys med flera. Dessa kommer att utarbetas och
analyseras grundligt för att komma så nära slutmål som möjligt.

Teorier
Stroke är en av Sveriges vanligaste orsaker till att personer drabbas av funktionsnedsättning.
Enligt Sveriges Strokeförbund drabbas en person av stroke var sjuttonde minut i Sverige.
Detta blir cirka 30 000 personer per år.
Totalt i Sverige har 1 330 000 personer begränsad rörlighet i armar och händer (Funka Nu Statistik)
En bra lösning på navigering som fungerar problemfritt och enkelt för personer med detta
problem finns i dagens läge inte. Dock är detta påstående grundat endast på den information
projektgruppen skaffat sig genom intervjuer av personliga kontakter i form av personer med
funktionsnedsättning.

Projektorganisation
Projektgruppen består av Elin Höglund och Anna Felixson, vilka även är projektägare.
Arbetsuppgifter så väl som ansvar delats lika mellan gruppens medlemmar. Examinator för
gruppens projekt är Leif Nordin och handledare är Hans-Erik Eldemark.

Tid- och resursplan
Ett tidsschema i form av ett Gantt-schema upprättades för det första halvåret. Detta för att se
när respektive aktivitet påbörjas och avslutas samt vilka aktiviteter som måste avslutas för att
tid ska kunna läggas på de som måste påbörjas. Att sätta upp en tidsplan som denna är ett
bevis på hur projektet är uppbyggt och i vilken takt det kommer att drivas.

Budget (resurser) och finansiering (preliminär)
Finansiering ska sökas hos ALMI Företagspartner samt i Sten Fåhrés minnesfond. Ytterligare
möjlighet till finansiering är Jimmy Dahlstens fond, en fond grundad av företaget ETAC,
vilken stödjer projekt inriktade mot att ge personer med nedsatt rörelse ett friare liv.
Någon färdig budget för projektet finns för tillfället inte men kommer att bli aktuellt så snart
gruppen vet exakta kostnader och inkomster.
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Intressenter och intressenthantering
Kärnintressenterna i detta projekt består i dagsläget av projektorganisationen, det vill säga
Elin Höglund, Anna Felixson, Hans-Erik Eldemark och Leif Nordin. Detta är intressenter som
är och kommer vara drivande och beslutande i projektet.
Projektets primärintressenter är framtida användare, samarbetspartners så som Stefan
Karlsson och HCH samt Högskolan i Halmstad. Dessa intressenter är i stor grad påverkade av
projektet och kommer troligtvis ha åsikter.
Sekundärintressenter är framtida programmerare och konkurrenter vilka har relativt lågt
intresse i projektet och är passiva.

Riskanalys och riskhantering
Risker med detta projekt i den nuvarande situationen är om någon i projektorganisationen,
särskilt någon utav projektägarna, skulle avgå eller dylikt. Sannolikheten för detta är väldigt
liten och det förutsätts att detta inte kommer att ske. Effekten av detta skulle dock betyda mer
omfattande arbete för den andra parten.
En annan risk som börs ha i åtanke är om smartphones/surfplattor eller datorer skulle sluta
användas. Sannolikheten för detta är dock minimal och detta uteslutes praktiskt taget helt. Om
detta, mot alla odds, skulle ske kan detta ej hanteras då hela projektet bygger på användandet
av dessa enheter.
Då projektet i dagsläget inte kommit igång på allvar kan inte fler risker än dessa identifieras.
Utefter att projektet fortlöper kommer nya risker att uppstå och hur man hanterar dessa
bearbetas och löses vid den tidpunkten.

SWOT analys av examensarbetet
En SWOT-analys skall göras inom snart framtid i syfte att identifiera interna styrkor och
svagheter i projektet men även externa möjligheter och hot. Tanken är att använda detta som
ett planeringshjälpmedel för att få en bild utav vad som kan hjälpa projektet framåt och vad
som kan hålla det tillbaka.
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Bilaga 2 – Projektorganisation
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Vilka funktioner vill användarna att applikationen ska innehålla?




























Minnes-, tal- & koncentrationsövningar
Minnesövningar med tal
Arbetsminnesträning (“cogmed”)
Minnesanteckningar med tal (röstbrevlåda, Talsyntes Inspelningsfunktion )
Minneskalender (minneshantering som knyter an till kalender)
Kalender
Kalender i form av bilder
Kalender med dagens program
Neglect träning. 'talande kalender'
“Mina instruktioner” - starta kaffekokare, slå på tvn
Graf som visar dagsform, kan då följas upp
Träningsdagbok - (träningsförslag, mål, framsteg)
Träningsdagbok individanpassad av vårdpersonal
Påminnelse (till minnesanteckningar m,m)
Påminnelse tabletter
Rimlighetsövningar - förmågan att lösa ett problem och följa ett mönster, logik
Hjälp för hjärntrötthet, bristande stimulanskapacitet, stress, ångest, avslappning
Rit- och skrivövningar
Ett sätt att skapa struktur helt enkelt
Humörhöjare
Spel - accelerometer-träning (gammalt brädspel, träna sin dåliga hand)
Närmsta strokeförening, var man än befinner sig
Hur man blir medlem i riksstrokeförbundet
Information
Bra att ha tips, forum
Enkla recept
Nyttiga länkar med telefonnummer till vård m,m
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Bilaga 6 – Kravspecifikation
Allmänt
Registrering/Inloggning: Första gången applikationen öppnas ges alternativen registrering
och inloggning och användaren blir ombedd att skapa en profil där namn, ålder, kön, e-mejl
och bostadsort efterfrågas. Registreringen ska vara mycket enkel och endast ta ett fåtal
minuter att genomföra för att användaren inte ska tappa motivationen. Efter registrering blir
användaren ombedd att logga in.
Startsida: Efter första inloggningen ska användaren alltid komma till startsidan, som även
fungerar som en översikt och meny över applikationens funktioner.
Meny: I menyn, som består av ett antal huvudrubriker, kan användaren enkelt knappa sig
fram genom applikationen. Rubrikerna, som är planering, övningar, dagbok, och info, tar
genom underrubriker användaren vidare till applikationens olika funktioner.
Motivation: En viktig faktor i de drabbades vardag är motivation vilket gör att denna
funktion kommer finnas på flera olika ställen i applikationen. Dels genom kalenderns sociala
funktion men även som uppmuntran i form av citat som tillsammans med logotypen visas när
applikationen startas.

Funktioner
Planering: Rubriken planering innehåller funktioner så som kalender, påminnelser och ”attgöra” listor. Allt för att användaren ska ha möjlighet att hålla ordning på så mycket som
möjligt i livet på egen hand. Att detta dessutom går att dela med en anhörig/assistent gör att
planeringen blir än mer enkel. Här finns även en social funktion där den drabbade kan skicka
förbestämda meddelanden till den anhörige.
Övningar: Under rubriken övningar ska rehabiliteringsprogram finnas, men även generella
fysiska övningar för att användaren ska fortsätta hålla igång kroppen även när direkt
rehabilitering inte är nödvändig. Spel och övningar, så som memory, och ord/meningsbyggnad, vilka tränar tal och minne ska även hittas under denna rubrik såväl som
finmotorikträning.
Dagbok: Rubriken dagbok ska fungera som en slags utvecklingskurva för användaren. Här
dokumenteras dagsform och allmänt mående den aktuella dagen vilket sedan kan följas
tillbaka i tiden.
Info: Här ska information så som kontakt till vården, information om sjukdomen, nyhetsflöde
och forum för drabbade och anhöriga finnas.
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Bilaga 7 – Statistik – Stroke
Från socialstyrelsens hemsida hämtades följande statistik kring stroke för åren 2012 och 2013.
Antal personer som sjukhusvårdats för stroke:
Ålder

Antal 2013 Antal 2012

20-24

49 st

41 st

25-29

57 st

52 st

30-34

88 st

78 st

35-39

107 st

139 st

40-44

246 st

254 st

45-49

448 st

481 st

50-54

711 st

717 st

55-59

1 073 st

1 957 st

60-64

1 782 st

1 195 st

65-69

2 820 st

2 982 st

Totalt:

7 381 st

7 896 st

Totalt alla åldrar:

26 027 st

27 710 st

Bilaga 7 Sid 1 (1)

Anna Felixson
Elin Höglund

Bilaga 8 – Konceptkarta
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Bilaga 11 – FMEA på konceptet
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FMEA – Tabell
Värde

Sannolikhet

Allvarlighet (konsekvens)

UpptäcktsSannolikhet

10

10 %

Stor risk för att applikationen ej går att
använda

1-10 %

9

9%

Risk för att applikationen ej går att använda

11-20 %

8

8%

Stor risk för att applikationen ej används

21-30 %

7

7%

Viss risk för att applikationen ej används

31-40 %

6

6%

Betydande risk för försämrad funktion och
obehag

41-50 %

5

5%

Betydande risk för försämrad funktion

51-60 %

4

4%

Måttlig risk för försämrad funktion

61-70 %

3

3%

Liten risk för försämrad funktion

71-80 %

2

2%

Mycket liten risk för försämrad funktion

81-90 %

1

1%

Nästan obefintlig risk för försämrad
funktion

91-100 %
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Bilaga 12– Moodboards
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Bilaga 13 – Grafisk Profil
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Bilaga 15 – Namnförslag, logotyp och applikationsikon
Namnförslag
Då projektgruppen stod inför uppgiften att välja produktnamn togs många alternativ fram,
något som dock beslutades tidigt var att namnet skulle innehålla ordet Brain, och utifrån det
genomfördes en idégenering vilken kan ses nedan. Det slutgiltiga valet föll sedan på
RehBrain, vilket står för Rehabilitation och Brain.
Ledord
Fight
Battle
Tough
Guide
Stroke
Strong
Train
Practice
Exercise
Educate
Rehabilitation
Build
Heal
Control
Organize
Function
Repair
Fix
Recreate
Operate
Maneuver
Manage
Teach

Namnförslag
FigBrain
BatBrain
ToBrain
GuBrain
StBrain
StroBrain
TraBrain
PraBrain
ExerBrain
EduBrain
RehBrain
BuBrain
HeBrain
CoBrain
OrBrain
FunBrain
RepBrain
FiBrain
RecBrain
OpBrain
ManBrain
MaBrain
TeaBrain

Rehab ones Brain – RoB
Manage ones Brain – MoB
Rehab ones Brain and Learn Again - RoBLA
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Logotypförslag
När produktnamnet valts påbörjade projektgruppen arbetet med att skapa logotypen, flertalet
alternativ togs fram och valet föll på den där namnet RehBrain syns framför en blå pusselbit,
där färgvalet togs fram genom tidigare nämnda moodboards.
Under projektets gång kände dock projektgruppen att logotypen inte lägre sammanföll med
projektet och en ny utvärdering gjordes vilket resulterade i den logotyp som idag tillhör
RehBrain, denna återfinns nedan.
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RehBrains slutgiltiga logotyp
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Applikationssymbol
Projektgruppen såg valet av applikationssymbol som en viktig process då denna bild är den
första användaren får av applikationen. Därför är det av stor vikt att denna ger ett bra intryck
och inte försvinner i mängden. Projektgruppen valde nedan inringade ikon då denna tydligt
står för produkten samtidigt som den är lätt att läsa av. Den kan till synes uppfattas som
intetsägande, men viktigt att ha i åtanke är att detta är en applikation som främst ska användas
av människor med kognitiva nedsättningar vilket gör att den måste vara enkel och avskalad.

Resultatet RehBrain
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Bilaga 16 – Ekonomiska kalkyler
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