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Sammanfattning:  
 
Hjälpmedel är ofta en förutsättning för att personer med funktionshinder ska klara av sina 
olika dagliga aktiviteter. QUEST 2.0 är ett utvärderingsinstrument som utvärderar brukares 
tillfredsställelse med sitt hjälpmedel och service.  
 
Syftet med uppsatsen är att genomföra en jämförelse mellan Örebro län, Västmanland och 
Södermanland hur tillfredsställda brukarna är med sitt hjälpmedel och service, samt att 
jämföra tillfredsställelsen mellan könen. Fokus ligger på brukare med manuella rullstolar, 
eldrivna rullstolar och datahjälpmedel.  
 
Undersökningsgruppen bestod av totalt 204 brukare i Örebro län, 112 brukare i Västmanland 
och 128 brukare i Södermanland. QUEST 2.0 skickades ut som en postenkät. Resultatet visar 
att majoriteten av brukare i de tre olika länen är tillfredställda med sitt hjälpmedel och service. 
Det högsta medelvärdet visar att brukare i Örebro län var mest tillfredställda med variabeln 
effektivitet och varaktighet, brukare i Västmanland var även de mest tillfredställda med 
varaktighet. I Södermanland visade sig att brukare var mest tillfredsställda med variabeln 
användbarhet. I servicedelen var länen med respektive hjälpmedel mest tillfredställda med 
variabeln professionell service. Den variabeln som brukarna minst var tillfredställda med var 
uppföljning. Vid jämförelse mellan könen fanns ingen större skillnad. Som den viktigaste 
aspekt hade brukare i alla län med respektive hjälpmedel valt användbarhet.  
  
 
 
Sökord: QUEST, powered wheelchairs, manual wheelchairs, computer aids, satisfaction 
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Bakgrund 
 
Hjälpmedel 

Brukare som är i behov av förflyttningshjälpmedel såsom manuell rullstol och eldriven 

rullstol men även datahjälpmedel är i fokus i denna uppsats. 

 
Att använda olika hjälpmedel är ofta en förutsättning för personer med funktionshinder att 

klara av sina olika dagliga aktiviteter. Ett hjälpmedel kan hjälpa brukare med funktionshinder 

på många olika sätt, till exempel kan en rullstol kompensera en persons funktionsnedsättning i 

armar och ben (1). Hjälpmedel beskrivs som produkter som ska förhindra kommande förluster 

av funktion eller förmåga samt bibehålla och förbättra funktionen. Hjälpmedelsinstitutet 

definierar hjälpmedel som en produkt, utrustning, instrument eller tekniskt system som ska 

kompensera för nedsatt och förlorad funktion (2).  

 

Utvärder ing  

Utvärdering är en process där man samlar in information om till exempel brukarens behov, 

funktionsnedsättning samt vilket hjälpmedel brukaren behöver. Genom en utvärdering kan 

man se vad som kan förbättras hos till exempel ett hjälpmedel samt vilka åtgärder som kan 

vidtas (3).    

 

Utvärdering av hjälpmedel är betydelsefullt att göra utifrån familjens -, brukarens -, eller 

förskrivarens perspektiv. Det är viktigt att göra en utvärdering utifrån familjens perspektiv då 

de berörs av de hjälpmedel som finns i hemmet. Ett resultat av utvärderingen kan vara att 

familjemedlemmarna kan få hjälpmedel som kan underlätta för att vårda anhörig i hemmet (4) 

(5). Ur brukarens perspektiv är det viktigt att utvärdera kvalitén av rehabiliteringsinsatser. Det 

är även väsentligt att ta del av brukarens personliga förväntningar, mål samt brukarens 

tidigare erfarenheter av funktionsnedsättning och hjälpmedel (6).  

 

Utvärdering av hjälpmedel är en viktig del i förskrivningsprocessen. Utvärdering av 

hjälpmedlets funktion och nytta ska göras efter att brukaren har haft sitt hjälpmedel en viss 

tid. Det är vilken sort av hjälpmedel som förskrivits till brukaren som avgör när en 

utvärdering och uppföljning är lämplig. För brukare som har en skada eller en sjukdom som 

ständigt förändras är regelbunden uppföljning och utvärdering viktig. Utvärdering ska göras 

för att se om nya åtgärder måste vidtas eller ny kunskap behöver utvecklas för brukaren (7).  
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Det finns olika områden som är viktiga att utvärdera i relation till hjälpmedel, som exempel 

kan nämnas dagliga aktiviteter, livskvalité, måluppfyllelse och tillfredsställelse av sitt 

hjälpmedel. Tillfredsställelse är ett fenomen som kan vara svårt att utvärdera eftersom ordet 

kan ha flera betydelser för olika människor, till exempel kan tillfredsställelse ur ett 

psykologiskt perspektiv vara tillstånd av behagfullhet, välbehag eller belåtenhet. Vidare kan 

tillfredställelse beskrivas som en positiv känsla. Tillfredsställelse innehåller affektiva 

komponenter som speglar positiva och negativa känslor (8).  

 

 Det måste finnas en helhet i frågeformulär och instrumentet om tillfredställelse, om de inte 

finns kan man inte jämföra grad av tillfredställelse mellan olika enheter, sammanhang och 

program. I utvärderingsinstrumentet Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive 

Technology (QUEST) som används i denna studie definieras tillfredställelse som en persons 

kritiska värderingar av speciella egenskaper hos ett hjälpmedel. Värderingen kan påverkas av 

personens uppfattningar och attityder (8).  

 

Utvärder ingsinstrument  

När man ska utvärdera effekterna av en insats inom rehabilitering finns det ett stort antal 

instrument att välja mellan. Inom hjälpmedelsområdet finns specifika instrument för 

utvärdering av till exempel förflyttningshjälpmedel, aktivitet och tillfredsställelse med 

hjälpmedel. De som beskrivs nedan finns översatta till svenska (9).  

 

Ett instrument är Efficiensy of assistive Technology and service (EATS) som utvärderar 

hjälpmedel, instrumentet består av två delar. Den första delen Individually Prioritised 

Problems Assessments (IPPA) mäter hur svårt brukarna har att utföra aktiviteter före och efter 

insatser. Den andra delen EATS 2-D är ett livskvalitetsmått som mäter hälsotillstånd, 

mobilitet och relationer med andra människor (9).  

 

Ett annat instrument är Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME) som nyligen är ett 

utarbetat mätinstrument, som mäter resultat av utprovning av förflyttningshjälpmedel. 

Utvärderingen sker genom två eller flera strukturerade intervjuer med NAME. En basintervju 

görs innan brukaren fått sitt hjälpmedel, sedan görs en eller flera uppföljningsintervjuer som 

sker minst fyra månader efter första intervjun. NAME är konstruerat så att personal inom 
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kommun och landsting samt forskare som arbetar med hjälpmedel ska kunna använda 

instrumentet (9).  

 

QUEST 2.0 som används i denna studie, är också ett utvärderingsinstrument som mäter 

tillfredsställelse av hjälpmedel och service. Det beskriver brukarens positiva eller negativa 

värdering av de utmärkande egenskaperna ett hjälpmedel har som påverkar brukarens 

förväntningar, upplevelser, attityder eller personliga värderingar. Instrumentet fokuserar på 

hur nöjda brukarna är med de utmärkande egenskaperna ett hjälpmedel har (8).  

 

Tidigare studier  

I en studie av Wressle och Samuelsson (10) där QUEST användes som mätinstrument, var 

syftet att utvärdera brukarens åsikter om service samt tillfredsställelse med hjälpmedlen 

manuella rullstolar, eldrivna rullstolar och rollatorer. Fyrahundra enkäter skickades ut, varav 

208 (52 %) besvarades. Deltagarna i studien var 136 kvinnor och 73 män. Resultatet visar att 

brukaren är tillfredställda med sitt hjälpmedel men inte med servicen. Det fanns ingen 

skillnad mellan män och kvinnor på några av frågorna. Uppföljning var den variabeln som 

fick det lägsta medelvärdet och 69 % av brukarna hade inte fått någon uppföljning. De tre 

viktigaste aspekterna för respektive hjälpmedel var säkerhet, användbarhet och komfort. 

Resultatet visade även att hjälpmedlet har en positiv påverkan hos brukaren som känner sig 

aktiv, rörlig, självständig och säker med sitt hjälpmedel. Brukare med eldriven rullstol 

upplevde en stor självständighet och en större frihet i det dagliga livet (10). 

 

QUEST har även använts i olika studier utförda i Europa. I Nederländerna utvärderades 

tillfredställelsen av hjälpmedlen manuell rullstol, trapphiss och sjukhussäng (11). Resultatet 

visar att majoriteten var mest tillfredsställda med variablerna dimension, varaktighet, komfort 

och effektivitet. Några av deltagarna uttryckte sin otillfredsställelse med servicen av sitt 

hjälpmedel, de var minst nöjda med variablerna uppföljning, leveransservice och professionell 

service. I Danmark utvärderades äldre brukares tillfredställelse med eldrivna rullstolar. 

Resultatet visar att de i sin helhet är tillfredställda med sitt hjälpmedel. Kommentarerna 

avslöjar att några av deltagarna inte är nöjda med de tekniska egenskaperna hos sitt 

hjälpmedel som hastighet och kraft (11). 
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En C-uppsats genomfördes 2001där brukares tillfredsställelse med hjälpmedel och service i 

Örebro län utvärderades med hjälp av QUEST  2.0. Undersökningsgruppen bestod av brukare 

med manuella rullstolar, eldrivna rullstolar och datorhjälpmedel. En jämförelse gjordes 

mellan brukarna av de tre olika hjälpmedelskategorierna och en gjordes mellan könen. 

Resultatet visar att majoriteten av brukare är nöjda med sitt hjälpmedel. Brukarna är mest 

tillfredställda med variabeln användbarhet och minst tillfredställda med leveransservice, 

reparation/service och uppföljning. Vid jämförelse av vilken aspekt som var viktigast mellan 

könen, visade sig att det inte fanns någon större skillnad. Både män och kvinnor valde 

användbarhet som den viktigaste aspekten, däremot ansåg männen att professionell service 

var den minst viktigaste aspekten och kvinnorna tyckte leveransservice (12). 

 

En annan studie publicerades 2004 (13), deltagarna som var med i studien var brukare med 

ryggmärgsskada. Syftet var att studera faktorer som påverkar deltagarnas uppfattning av 

delaktighet i aktivitet i tre olika miljöer. Faktorerna som studeras är relaterade till brukarens 

försämring, rullstol och miljö.  

Resultatet visar att den vanligaste begränsade faktorn var manuell rullstol, efterföljd av fysisk 

försämring och fysisk miljö. Manuell rullstol är det vanligaste transportmedlet brukare med 

ryggmärgskada har, men den är också ett hjälpmedel som brukare associerar som ett hinder 

(13). 

  

På uppdrag av Socialstyrelsen utfördes en studie 1996 (14). Syftet var att beskriva brukarens 

åsikter om för- och nackdelar vad gäller information, tillgänglighet och valfrihet samt 

personalens synsätt och kunskap om det aktuella hjälpmedlet. Undersökningsgruppen är 

brukare med förflyttningshjälpmedlen rollatorer och manuella rullstolar.  Resultatet av studien 

visar att brukarna är tacksamma och nöjda med sitt hjälpmedel, dock hade man svårt att 

avgöra om tacksamheten berodde på att deltagarna tillhörde den generationen som är 

” tacksam”. Resultatet visar också att uppföljning och utprovning av hjälpmedlet hade 

uppenbara brister. Korta väntetider för utprovning och regelbunden uppföljning kan förbättra 

möjligheten till god livskvalitet och självständighet (14). 

  

En studie om datorer som hjälpmedel publicerades 2004 (15). Datorer assisterar brukare med 

funktionshinder och ökar möjligheten till att bli mer självständig. Syftet med studien är att 

beskriva hur en dator kan hjälpa brukare med funktionshinder att bli mer aktiva i det dagliga 
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livet. Studien diskuterar datorns anpassning t ex ord program, läs och skriv program samt 

tillbehör till datorn till exempel vilken sort tangentbord eller mus brukaren behöver.  

Resultatet visar att teknologin är under ständig utveckling och att datorn är ett värdefullt 

hjälpmedel för brukare med funktionshinder. Datorn ökar till exempel möjligheten för brukare 

med funktionshinder att få ett arbete (15). 

 
Hjälpmedelcentraler  

Varje län i Sverige har en Hjälpmedelcentral som tillgodoser behovet av hjälpmedel, avsedda 

för funktionshindrade brukare med rörelse- kommunikation och begåvningshandikapp (16).  

 

Hjälpmedelcentralerna lånar ut olika hjälpmedel, vilket sker via förskrivare som kan vara 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller logopeder. Förskrivare genomför behovsbedömning och 

väljer ut lämpligt hjälpmedel till namngiven patient. När förskrivaren inte vet vilket 

hjälpmedel som passar brukarens behov kan de kontakta en hjälpmedelskonsulent för råd och 

stöd (16). 

 

Hjälpmedelskonsulenter är arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder som arbetar med 

utprovning av hjälpmedel samt rådgivning och utbildning till brukare och förskrivare. De får 

en ansökan från en förskrivare om lämpligt hjälpmedel till en brukare. Utifrån ansökan får 

hjälpmedelskonsulenten bl.a. ta del av vilket hjälpmedel förskrivaren har tänkt sig, brukarens 

diagnos, syn, hörsel, vikt, motorik, kognition mm. Hjälpmedelskonsulenten får även uppgifter 

om brukarens nuvarande hjälpmedel och vad förskrivarens mål är med det nya hjälpmedlet 

Utprovning av eldrivna rullstolar, manuella rullstolar och datahjälpmedel är en stor del av 

personalens arbetsuppgift (16). 

 

På ett par ställen i Sverige finns det kommunikationscentrum, i Örebro län finns SPRIDA som 

är en del av Centrum För Hjälpmedels verksamhet. Personalen består av arbetsterapeuter, 

datapedagoger, logopeder, rehabingenjör, synpedagog och tekniker. De arbetar med 

utprovning, utbildning och utveckling av hjälpmedel för funktionshindrade personer med  

syn-, hörsel- , rörelse-, tal/språk- och begåvningshandikapp (16).  
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Manuella rullstolar  

Det finns många olika sorter av manuella rullstolar. En allround rullstol passar brukare som 

behöver stöd vid sittande, samt en lättkörd rullstol. Sitsen ger en upprätt sittställning som 

tillsammans med olika kroppsstöd ger ett säkert sittande.  

Komfortrullstol rekommenderas till brukare som är någorlunda aktiva. Sittsystemet gör att 

brukarna kan skifta sin sittposition. För att brukaren ska få en vilande position kan sitsenheten 

tiltas bakåt. När brukaren vill vara aktiv kan sitsen tiltas framåt, så att brukaren kan få en mer 

aktiv sittställning. Ryggenheten kan vinklas oberoende av sittenheten.  

Aktivrullstol passar brukare som kan leva ett aktivt liv och behöver den bästa 

köregenskaperna samt en bra sittkomfort (17).  

 

Eldr ivna rullstolar  

Det finns många olika typer av eldrivna rullstolar för inomhus och utomhusbruk, de kan ha 

manuell- eller motoriserad styrning. Eldrivna inomhusrullstolar är effektiva och smidiga. 

Vissa sorter är utrustade med en stolslyft vilket gör att man lättare kan nå högre upp.  

Utomhusrullstolar, kan ge en stor frihet och självständighet. Rullstolen är utrustad med olika 

egenskaper t ex kan man tilta rygg- och sitsenheten. Hjulen är grovmönstrade vilket gör att 

man kan köra på olika vägunderlag. För utomhusbruk finns även scootrar i olika sorter, de är 

konstruerade så att brukarna får en ökad möjlighet till utomhusliv (18). 

 

Datahjälpmedel 

Brukare med funktionshinder kan få låna ett datahjälpmedel. Datorn hjälper brukaren att vara 

mer aktiv och delaktig, vilket kan påverka brukaren till ett mer socialt liv. Datorn kan man 

använda som hjälp till olika aktiviteter beroende på vilken aktivitet man vill utföra t ex skriva, 

läsa eller skicka e-post. Datorer som hjälpmedel kan kompensera brukare med tal- och 

språksvårigheter, det blir ett annat sätt att kommunicera på. Den kan även hjälpa brukare med 

nedsatt förmåga att skriva. Datorn kan individanpassas på olika sätt efter brukarens behov och 

funktionshinder (1). 

 

Problemområde  

För att brukare ska få ett aktivt liv är det viktigt att brukare ska vara tillfredsställda med sitt 

hjälpmedel och den service de får och behöver. Det finns få studier som utvärderar brukares 

tillfredsställelse med hjälpmedel och service. Personalen på Centrum för hjälpmedel i Örebro 
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län, tog initiativet till att utföra en studie om hur tillfredsställda brukare är med sitt hjälpmedel 

och service samt att göra en jämförelse mellan tre olika län. Jämförelsen sker mellan Örebro 

län, Västmanland och Södermanland. Författarna tyckte att det var en intressant undersökning 

att göra, för att se om brukare i de tre olika länen har samma positiva/negativa uppfattning om 

sitt hjälpmedel och service. Med hjälp av resultatet kan hjälpmedelcentralerna byta kunskaper 

och erfarenheter med varandra samt förbättra kvalitén på förskrivningar.   

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att genomföra en jämförelse mellan Örebro län, Västmanland och 

Södermanland hur tillfredsställda brukarna är med sitt hjälpmedel och service. Samt att 

jämföra tillfredsställelsen mellan könen. Fokus ligger på brukare med manuella rullstolar, 

eldrivna rullstolar och data hjälpmedel. 

Metod 
Studien är en tvärsnittsstudie utifrån brukarens perspektiv, där utvärderingsinstrumentet 

QUEST har skickats ut som postenkät.  

 

Urval  

Deltagarna som ingick i undersökningsgruppen är bosatta i Örebro län, Södermanland och 

Västmanland. Urvalskriterierna är:  

 

1. Brukarna skall ha fått manuella rullstolar, eldrivna rullstolar eller datorhjälpmedel 

förskrivna. 

2. Brukarna skall ha erhållit hjälpmedlet under januari 2005 t o m sept. 2005. 

3. Brukarna skall ha haft hjälpmedlet i minst tre månader. 

4. Brukarna skall ha varit 20 år eller äldre vid förskrivningstillfället. 

5. Brukarna skall ha haft kvar det aktuella hjälpmedlet när frågeformulären skickades ut.  

6. Vid utprovning av hjälpmedlet skall en hjälpmedelskonsulent ha varit medverkande. 

 

Konsekutivt urval har använts för att få fram brukare som ska delta i studien. Konsekutivt 

urval innebär att personerna som är registrerade under en definierad tidsperiod och uppfyller 

kriterierna blir uttagna till studien (19).  

Urvalet skedde i två steg, i första steget tog respektive län fram en lista med deltagare ur 

SESAMs databas med hjälp av urvalskriterierna (1-5). I det andra steget gick listan vidare till 
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hjälpmedelskonsulenter för kontroll (urvalskriterie 6). De kontrollerade att hjälpmedlet är 

utprovat tillsammans med en hjälpmedelskonsulent. 

SESAM Classic är idag det dominerande datasystemet inom hjälpmedelscentralernas 

verksamhet. Det är ett system som hanterar hjälpmedel, förenklar rutinerna för order, lager, 

inköp och service. I SESAM ser man även antal förskrivningar per brukare (20).  

 

Undersökningsgrupp 

 I Örebro län var det 74 män och 66 kvinnor som deltog i undersökningen. 53 kvinnor hade 

eldriven rullstol, 7 hade manuell rullstol och 6 hade datahjälpmedel. 

Utav männen var det 63 som hade eldriven rullstol, 4 hade manuell rullstol och 7 hade 

datahjälpmedel (tabell I). 

 
I Västmanland var det 36 män och 34 kvinnor som deltog i undersökningen. 27 kvinnor hade 

eldriven rullstol, 6 hade manuell rullstol och 1 hade datahjälpmedel. 

Utav männen var det 30 som hade eldriven rullstol, 7 hade manuell rullstol och 2 hade 

datahjälpmedel (tabell I).  

 
I Södermanland var det 32 män och 33 kvinnor som deltog i undersökningen. 21 kvinnor hade 

eldriven rullstol, 7 hade manuell rullstol och 5 hade datahjälpmedel. 

Utav männen var det 14 som hade eldriven rullstol, 10 hade manuell rullstol och 8 hade 
datahjälpmedel (tabell I).  
 
Tabell I Antal utskickade och inkomna enkäter för varje hjälpmedel och län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Örebro län 
n (%) 

Västmanland 
n (%) 

Södermanland 
n (%) 

Eldr iven rullstol 
Utskickade enkäter 
Inkomna enkäter 
Externt bortfall 

 
155 

116 (75) 
39 (25) 

 
80 

57 (71) 
23 (29) 

 
53 

35 (66) 
18 (34) 

Manuell rullstol 
Utskickade enkäter 
Inkomna enkäter 
Externt bortfall 

 
25 

11 (44) 
14 (56) 

 
28 

13 (46) 
15 (54) 

 
45 

17 (38) 
28 (62) 

Datahjälpmedel 
Utskickade enkäter 
Inkomna enkäter 
Externt bortfall 

 
24 

13 (54) 
11 (46) 

 
4 

3 (75) 
1 (25) 

 
30 

13 (43) 
17 (57) 

Totalt 
Utskickade enkäter 
Inkomna enkäter 
Externt bortfall 

 
204 

140 (69) 
64 (31) 

 
112 

73 (65) 
39 (35) 

 
128 

65 (51) 
63 (49) 
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Externt bortfall uppstår när brukarna inte vill delta i undersökningen (21), i Örebro län var det 

totalt 64 bortfall, i Västmanland 39 och i Södermanland 63 (Tabell I). Vid enkätundersökning 

får man räkna med en svarsfrekvens mellan 50 och 75 procent (22).  

 

Genomförande 

I Örebro län skickades 204 postenkäter ut till brukare med manuella rullstolar, eldrivna 

rullstolar och data hjälpmedel varav 140 (69 %) enkäter besvarades. I Västmanland skickades 

112 enkäter ut där 73 (65 %) enkäter besvarades och i Sörmanland skickades 128 enkäter ut, 

65 (51 %) enkäter besvarades. Tillsammans med enkäten skickades ett informationsbrev, där 

syftet med undersökningen stod, hur undersökningen går till samt att deltagandet är frivilligt.  

Det fanns även ett telefonnummer angivet om brukarna behövde ytterligare information om 

enkäten. Det framgår också att enkäten kommer att makuleras när resultatet är sammanställt, 

samt att svaren kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. med tystnadsplikt och bevaras så att 

ingen obehörig kommer åt dem. Efter 7 dagar skickades ett påminnelsebrev ut till brukare 

som inte hade svarat.  

 
Undersökningsmetod 

QUEST 2.0 är ett utvärderingsinstrument som är validitets - (23) och reliabilitets testat (24) 

och har visat sig vara en lämplig metod för att utvärdera tillfredsställelsen med hjälpmedel 

och service.  

 

Syftet med QUEST är att utvärdera brukarens tillfredställelse (9). Målet med värderingen är;  

 

• Att bedöma graden av tillfredställelse som användaren tillskriver åtta egenskaper hos 

det aktuella hjälpmedlet och de fyra aspekter som förknippas med den service som 

förmedlas. 

• Att identifiera orsaken till brukarens upplevelse av tillfredsställelse och 

otillfredsställelse. 

• Att ta reda på vilka tre egenskaper av tillfredsställelse som brukaren anser vara av 

störst betydelse för hjälpmedel som utvärderas (8). 

 

QUEST 2.0 innehåller 12 frågor i två olika delar om tillfredsställelse (Bilaga 1). Den första 

delen består av åtta frågor om hjälpmedlet. Frågorna är relaterade till tillfredsställelse med 

egenskaper hos hjälpmedlet (dimensioner, vikt, justeringsmöjlighet, säkerhet, varaktighet, 
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användbarhet, komfort och effektivitet). Den andra delen består av fyra frågor om service. 

Dessa frågor är relaterade till tillfredsställelse med service gällande förmedling av 

hjälpmedlet, reparationer, professionell service och uppföljning. En femgradig ordinalskala 

används för att bedöma graden av tillfredsställelse, 1 poäng betyder ” inte nöjd alls”  och 5 

poäng betyder ”mycket nöjd”  (8). 

 

Efter varje fråga finns det plats för kommentarer för att man ska kunna fastställa orsakerna till 

brukarnas tillfredsställelse eller otillfredsställelse. I slutet av frågeformuläret finns det en 

checklista med nyckelord som är förknippat med de 12 frågorna, brukarna ska välja ut tre 

aspekter som de upplever vara viktigast för dem (8). 

 

QUEST 2.0 ger tre poängsummor, delskala för hjälpmedlet, delskala för service och ett 

totalresultat. Ett giltigt svar har ett värde mellan 1.00 och 5.00. För att beräkna ett medelvärde 

från den bedömningsdel som innefattar hjälpmedlet, summeras giltiga svar från uppgift 1-8, 

sedan divideras summan med antal giltiga svar i denna del. Medelvärdet på servicedelen 

beräknas på samma sätt. Genom att beräkna medelvärdet från samtliga giltiga svar får man 

fram den totala poängen för QUEST 2.0 (8). 

 

Ett bortfall kan uppstå när en fråga inte är markerad eller är bristfälligt ifylld. Om brukaren 

inte har svarat på fler än 6 frågor av 12 är inte frågeformuläret giltigt (8).  

 

Dataanalys 

För att fastställa svaren från QUEST enkäterna användes data programmet Esmaker NX (25). 

Enkätens svarsalternativ är rangordnat i en ordinalskala. Medelvärde och median räknas ut på 

varje fråga för att jämföra vilken variabel brukarna mest är tillfredsställda med.  

 

För att vi ska kunna göra en jämförelse kartlägger vi först resultatet efter län och hjälpmedel. 

Med kartläggningen kan hjälpmedelcentralerna i respektive län se vad brukarna är mest samt 

minst tillfredsställda med. Läsaren kan även själv göra jämförelser som inte tagits upp i denna 

studie. 

 

Vilken aspekt brukarna anser vara viktigast hos sitt hjälpmedel fastställs genom ett diagram i 

procent, oberoende av vilket hjälpmedel man har. Ett diagram skapades även för att se 

skillnader mellan män och kvinnor som presenteras i procent, vilken variabel de var ”mycket 
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nöjd”  med gällande sitt hjälpmedel och service. I alla resultat gjordes en jämförelse mellan de 

tre olika länen. En jämförelse sker även mellan vilken aspekt brukarna anser vara viktigast 

hos sitt hjälpmedel och vilken variabel de var ”mycket nöjda”  med hos sitt hjälpmedel och 

service. En sammanställning av brukarnas kommentarer från frågorna i QUEST enkäten 

redovisas i slutet av resultatet. 
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Resultat 
 
 
Kar tläggning över  hur  nöjda brukarna är  med sitt hjälpmedel. 

I de tre länen svarade (n=278) brukare på enkätens tolv frågor, resultatet visar vilken variabel 

brukarna är mest och minst tillfredsställda med (tabell II). 

 

I Örebro län svarade brukare med hjälpmedlet eldriven rullstol (n=116 ) att de i genomsnitt 

var mest tillfredsställda med variabeln varaktighet och minst tillfredsställda med vikt. Brukare 

med manuella rullstolar (n=11) var däremot mest tillfredsställda med dimension och minst 

tillfredsställda med justering. Brukare med datahjälpmedel (n=13) var mest tillfredsställda 

med effektivitet och minst tillfredsställda med vikt.  

 

Brukare med eldriven rullstol (n=57) i Västmanland svarade att de var mest tillfredsställda 

med variabeln användbarhet och minst tillfredsställda med vikt. Dimension var den variabel 

som brukare med manuell rullstol (n=13) var mest tillfredsställda med och de var minst 

tillfredsställda med komfort. Brukare med datahjälpmedel (n=3) var mest tillfredsställda med 

dimension, säkerhet och användbarhet och minst tillfredsställda med justering. 

 

 I  Södermanland (n=65) var brukare med hjälpmedlet eldriven rullstol (n=35) mest 

tillfredsställda med variabeln användbarhet och minst tillfredsställda med vikt. Brukare med 

manuella rullstolar (n=17) var mest tillfredsställda med säkerhet och minst tillfredsställda 

med justering. Den variabel brukare med datahjälpmedel (n=13) var mest tillfredsställda med 

var dimension och den minst tillfredsställda variabeln var effektvitet.  

 

Oberoende av vilket hjälpmedel man har var brukare totalt i Örebro län och Västmanland 

mest tillfredställda med varaktighet, Örebro län var även mest tillfredställda med effektivitet. 

Det totala medelvärdet i Örebro län varierade mellan 4.06 till 4.42 och i Västmanland 

varierade medelvärdet mellan 4.11 till 4.51. I Södermanland var brukarna mest tillfredsställda 

med användbarhet, där variationen låg från 4.08 till 4.58. I alla tre länen var brukarna minst 

tillfredsställda med vikten på deras hjälpmedel. (Tabell II). 
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Jämförelse hur  nöjda brukarna är  med sitt hjälpmedel i respektive län.  

Resultatet visar att det finns stora likheter mellan de olika länen. En hög median och ett högt 

medelvärde visar att flertalet av brukarna är nöjda med sitt hjälpmedel och service (tabell II).    

 

Den mest tillfredsställda variabel är användbarhet som fick det högsta medelvärdet av 

brukare med eldriven rullstol, i Västmanland låg medelvärdet på 4.61 och spridningsmåttet 

mellan 3-5, i Södermanland var medelvärdet 4.77 och spridningsmåttet var även där 3-5. I 

Örebro län är brukare mest tillfredsställda med variabeln varaktighet med ett medelvärde på 

4,49. Vikten är den variabeln som alla län är minst tillfredsställda med.    

 

Brukare med manuella rullstolar i Västmanland och Örebro län är mest tillfredsställda med 

variabeln dimension. Medan brukare i Södermanland är mest tillfredställda med variabeln 

säkerhet. Den minst tillfredställande variabeln i Örebro län och Södermanland är justering.  

 

Vid jämförelse mellan länen gällande datahjälpmedel visade resultatet att brukare i Örebro län 

är mest tillfredsställda med variabeln effektivitet, där medelvärdet låg på 4.46. Däremot var 

brukare i Södermanland minst tillfredsställda med denna variabel, där medelvärdet visade 

3.92. 

 

Totalt av alla hjälpmedelskategorierna är brukare mest tillfredsställda med variabeln 

varaktighet i Örebro län och Västmanland. Örebro län var även mest tillfredställda med 

variabeln effektivitet (tabell II).    
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1Högsta medelvärdet redovisas i fet stil 

                   Lägsta medelvärdet redovisas i kursiv stil 

 

 

 

 

Hur nöjd är du med ditt 
hjälpmedel?  

Örebro län  
(n=140)  

Spridningsmått 
M1   Md      Min-Max 

Västmanlands län  
(n=73)  

Spridningsmått 
M1  Md      Min-Max  
 

Södermanlands län  
(n=65)  

Spridningsmått 
M1  Md       Min-Max 

Eldr iven rullstol 
Dimension 
Vikt 
Justering 
Säkerhet 
Varaktighet 
Användbarhet 
Komfort 
Effektivitet 
 

 
4,45      5             1 - 5 
4,15      4             1 - 5 
4,16      4             1 - 5 
4,44      5             1 - 5 
4,49      5             2 - 5 
4,47      5             1 - 5 
4,27      4             1 - 5 
4,46      5             1 - 5 
 

 
4,21     4               1 - 5 
4,06     4               1 - 5 
4,18     4               2 - 5 
4,3       4               2 - 5 
4,51     5               3 - 5 
4,61     5               3 - 5 
4,39     5               2 - 5 
4,5       5               2 - 5 
 

 
4,43    5               3 - 5 
3,97    4               2 - 5 
4,12    4               3 - 5 
4,44    5               2 - 5 
4,36    5               2 - 5 
4,77    5               3 - 5 
4,47    5               2 - 5 
4,45    5               3 - 5 
 

Manuell rullstol 
Dimension 
Vikt 
Justering 
Säkerhet 
Varaktighet 
Användbarhet 
Komfort 
Effektivitet 
 

 
4,3       4              3 - 5 
3,9       4              2 - 5 
3,27     3              2 - 5 
4,18     4              2 - 5 
4,18     4              2 - 5 
3,91     4              1 - 5 
4,0       4              2 - 5 
4,0       4              2 - 5 
 

 
4,62     5               4 - 5 
4,3       5               1 - 5 
4,0       4               1 - 5 
4,23     4               1- 5 
4,56     5               2 - 5 
4,0       4               3 - 5 
3,85     4               2 - 5      
4,45     5               2 - 5 
 

 
4,44     5              4 - 5 
4,15     5              1 - 5 
4,07     4,5           3 - 5 
4,62     5              1 - 5 
4,6       4,5           1 - 5 
4,38     5              1 - 5 
4,44     5              1 - 5 
4,33     5              1 - 5 
 

Datahjälpmedel 
Dimension 
Vikt 
Justering 
Säkerhet 
Varaktighet 
Användbarhet 
Komfort 
Effektivitet 
 

 
3,77     4              1 - 5 
3,54     3              1 - 5 
4,08     4              1 - 5 
4,23     4              3 - 5 
4,15     4              2 - 5 
4,23     4              2 - 5 
4,17     4,5           2 - 5 
4,46     5              2 - 5 
 

 
4,67      5                4 - 5 
4,33      4                4 - 5 
4,0        4                3 - 5 
4,67      5                4 - 5 
4,33      5                3 - 5 
4,67      5                4 - 5 
4,33      4                4 - 5 
4,33      4                4 - 5 
 

 
4,62      5              4 - 5 
4,27      4              3 - 5 
4,33      4,5           3 - 5 
4,23      4              3 - 5 
4,33      4              3 - 5 
4,31      4              3 - 5 
4,17      4              3 - 5 
3,92      4              2 - 5 
 

Totalt 
Dimension 
Vikt 
Justering 
Säkerhet 
Varaktighet 
Användbarhet 
Komfort 
Effektivitet 
 

 
4,38      5             1 - 5 
4,06      4             1 - 5 
4,08      4             1 - 5 
4,4        5             1 - 5 
4,42      5             2 - 5 
4,4        5             1 - 5 
4,4        4             1 - 5 
4,42      5             1 - 5 
  

 
4,31      4,5              1 - 5 
4,11      4                 1 - 5 
4,14      4                 1 - 5 
4,31      4                 2 - 5 
4,51      5                 3 - 5 
4,5        5                 2 - 5 
4,29      4                 2 - 5 
4,49      5                 2 - 5 
 

 
4,47      5               1 - 5 
4,08      4               1 - 5  
4,16      4               1 - 5 
4,44      5               2 - 5 
4,28      5               1 - 5 
4,58      5               1 - 5 
4,44      5               1 - 5 
4,31      4               1 - 5 
 

Tabell II Hur nöjda brukarna är med sitt hjälpmedel. 
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Kartläggning över  hur  nöjda brukarna är  med servicen av sitt hjälpmedel. 

I  Örebro län med kategorin eldriven rullstol var brukare mest tillfredsställda med variabeln 

professionell service och minst tillfredsställda med uppföljning. Brukare med manuella 

rullstolar och datahjälpmedel var mest tillfredsställanda med leveransservice och minst 

tillfredsställanda med uppföljning, Örebro län hade även valt reparation/service (Tabell III). 

 
 I  Västmanland svarade brukare med hjälpmedlet eldriven rullstol och brukare med manuell 

rullstol att de var mest tillfredsställda med variabeln professionellservice och minst 

tillfredsställda med uppföljning. Brukare med datahjälpmedel var mest tillfredsställda  

med leveransservice, reparation/service och professionell service och minst tillfredsställda 

med uppföljning. 

 
I  Södermanland var alla brukare oavsett vilket hjälpmedel de hade, mest tillfredställda med 

variabeln professionell service och minst tillfredsställda med uppföljning.  

 
Totalt var brukarna i alla länen mest tillfredställda med variabeln professionell service där det 

högsta medelvärdet visad 4.5 i Örebro län, 4.58 i Västmanlands län och 4.46 i Södermanlands 

län. De var minst tillfredställda med uppföljning, oavsett vilket hjälpmedel de har (Tabell III). 

 

Jämförelse hur  nöjda brukarna är  med servicen i respektive län 

I alla län visade resultatet från service delen att brukare med eldriven rullstol mest var 

tillfredställda med professionell service. Det visade sig också att brukare med manuella 

rullstolar och datahjälpmedel i Västmanland och Södermanland var mest tillfredsställda med 

professionell service. (Tabell III). I Örebro län var brukare med manuella rullstolar och 

datahjälpmedel mest tillfredsställda med leveransservice. 

 

Resultatet visar att brukare i alla län med respektive hjälpmedel är minst tillfredsställda med 

uppföljning, medelvärdet varierade mellan 3.0 och 4.5. Södermanland hade den lägsta 

medianen som låg på 2,5 (Tabell III).  
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Hur nöjd är du med 
service?  

Örebro län  
 (n=140) 

Spridningsmått     
M1    Md     Min-Max 

Västmanland 
(n=73)   

Spridningsmått 
M1    Md      Min-Max 
 

Södermanland 
(n=65)  

Spridningsmått 
M1    Md     Min-Max 

Eldr iven rullstol 
Leveransservice 
Reparation/service 
Professionell service 
Uppföljning 
 

 
4,4       5            1 - 5 
4,23     5            1 - 5 
4,58     5            2 - 5 
4,15     5            1 - 5 

 
4,36     5              1 - 5 
4,45     5              2 - 5 
4,55     5              2 - 5 
4,26     5              1 - 5 
 

 
4,39      5             2 - 5 
4,63      5             2 - 5 
4,68      5             3 - 5 
3,96      4             1 - 5 
 

Manuell rullstol 
Leveransservice 
Reparation/service 
Professionell service 
Uppföljning 
 

 
4,4      4,5          3 - 5 
3,7      4             1 - 5 
4,2      4             3 - 5 
3,7      4             1 - 5 

 
4,38     4                3 - 5 
3,9       5                1 - 5 
4,62     5                4 - 5 
3,88     5                1 - 5 

 
4,38      5              1 - 5 
4,23      4              1 - 5 
4,53      5              1 - 5 
4,08      4              1 - 5 

Datahjälpmedel 
Leveransservice 
Reparation/service 
Professionell service 
Uppföljning 
 

 
4,31    4              2 - 5 
3,75    4,5           1 - 5 
4,08    4              2 - 5 
3,31    4              1 - 5 

 
5,0       5                 5 - 5 
5,0       5                 5 - 5 
5,0       5                 5 - 5 
4,5       4,5              4 - 5 

 
3,5        4              1 - 5 
3,5        3,5           2 - 5 
3,85      4              2 - 5 
3,0        2,5           1 - 5 

Totalt 
Leveransservice 
Reparation/service 
Professionell service 
Uppföljning 
 

 
4,39    5               1 - 5 
4,11    5               1 - 5 
4,5      5               2 - 5  
4,01    4               1 - 5 

 
4,39      5               1 - 5 
4,37      5               1 - 5 
4,58      5               1 - 5 
4,21      5               1 - 5 
 

 
4,2         5              1 - 5 
4,33       5              1 - 5 
4,46       5              1 - 5 
3,76       4              1 - 5 

Tabell III Hur nöjda brukarna är med servicen med sitt hjälpmedel. 

1Högsta medelvärdet redovisas i fet stil 
 Lägsta medelvärdet redovisas i kursivt stil 
 



 20 

Brukarnas val av de tre viktigaste aspekterna 

Resultatet visar att alla deltagare i respektive län oavsett vilket hjälpmedel de har hade valt 

användbarhet som den viktigaste aspekten gällande sitt hjälpmedel och service, därefter hade 

de valt säkerhet. Som tredje viktigaste aspekt hade Örebro län och Västmanland valt komfort, 

Södermanland valde reparation/service. Tabellen visar även interna bortfall, hur många det är 

som inte besvarat frågan (Figur 1).  

 

 

 

                        (n=140)                        (n=112)                      (n=128) 

 

Viktigaste aspekt för  respektive hjälpmedel 

Resultatet visar att brukare i alla län med hjälpmedlen eldriven rullstol och manuell rullstol 

hade valt användbarhet som den viktigaste aspekten. I Södermanland och Örebro län är 

uppföljning, användbarhet och reparation/service de viktigaste aspekterna för brukare med 

datahjälpmedel. Eftersom det var så få brukare i Västmanland med datahjälpmedel hade 

variablerna varaktighet, vikt, användbarhet, komfort och reparation/service valts som 

viktigast aspekter. 

 

 

Dimensioner 

Vikt 
Justering 
Säkerhet 

Varaktighet  
Användbarhet 

Komfort 

Figur I. Brukarnas val av viktigast aspekt (n=278) 
 

 A B C D E F G H I J K L M        A B C D E F G H I J K L M         A B C D E F G H I J K L M 
               

         Örebro län                Västmanland            Södermanland 

Effektivitet 
Leveransservice  

Reparation/Service 

Uppföljning 
Professionell service  

Bortfall 
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Jämförelse mellan könen hur  tillfredsställda de är  med sitt hjälpmedel. 

Jämförelsen av den variabel som brukarna var ”mycket nöjd”  med av alla 

hjälpmedelskategorierna visade sig vara jämn mellan könen. Den variabel brukarna i Örebro 

län var ”mycket nöjd”  med är effektivitet hos männen med 68 % (n=74) och användbarhet 

med 62 % (n=66) hos kvinnorna. I Västmanland hade både männen 67 % (n=39) och 

kvinnorna 71 % (n=34) valt professionell service. I Södermanland hade de både valt 

användbarhet med 66 % (n=32) av männen och 73 % (n=33) av kvinnorna. (Figur 2)  

 
Jämförelsevis mellan länen är kvinnor (62 %) i Örebro län och kvinnor (73 %) i 

Södermanland ”mycket nöjda”  med användbarheten. Även männen (66 %) i Södermanland är 

”mycket nöjda”  med denna variabel. I Örebro län är männen ”mycket nöjda”  med variabeln 

effektivitet, medan både män och kvinnor i Västmanland är ”mycket nöjda”  med professionell 

service.  

 

 

 

 

Figur 2. Den variabel respektive kön är ” mycket nöjd”  med. 
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Jämförelse mellan kön med respektive hjälpmedel 

Resultatet visade att ingen markant skillnad fanns mellan könen med hjälpmedlen eldriven 

rullstol och datahjälpmedel i Örebro län och Västmanland. Övrigt visade resultatet att: 

 
• Brukare med manuella rullstolar i Örebro län svarade 25 % av männen ” inte alls 

nöjd”  och 25 % ”mycket nöjd”  på variabeln användbarhet. 0 % av kvinnorna hade 

svarat ” inte alls nöjd”  och 43 % hade svarat ”mycket nöjd” .    
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• I Västmanland svarade 29 % av männen med manuell rullstol ” inte alls nöjd”  på 

variabeln uppföljning, 43 % av männen svarade ”mycket nöjd” . Av kvinnorna 

svarade 0 % ” inte alls nöjd”  och 33 % ”mycket nöjd” . 

  

• I Södermanland hade 10 % av männen med eldriven rullstol svarat ” inte alls nöjd”  

och 50 % ”mycket nöjd”  med variabeln uppföljning.  0 % av kvinnorna svarade ” inte 

alls nöjd”  och 14 % mycket nöjd. 

 
Kommentarer  från brukarna 
 
Efter varje fråga finns det plats för en kommentar för att kunna fastställa orsaken till 

tillfredställelse eller otillfredsställelse med sitt hjälpmedel och service. Många brukare har 

lämnat kommentarer varav ett fåtal hade kommenterat varje variabel. 

 

I Örebro län hade 78 av 116 brukare med eldr ivna rullstolar  lämnat kommentarer. På 

variabeln dimension kommenterade några brukare att det är trångt att köra i affärer. Många 

saknar en korg att ställa sina varor och väskor i. På frågan hur nöjda de är med säkerheten 

upplever många brukare att Scooter med manuell styrning upplevs ” tippig”  vid lutning. På 

variabeln effektivitet kommenterar brukarna att de känner en större frihet, en brukare skriver 

”moppen har blivit mina nya ben” .  

 

Av brukare med manuella rullstolar  hade samtliga lämnat kommentarer. På variabeln vikt 

hade några av brukarna kommenterat att hjälpmedlet är lätt att lägga in i bilen. Brukarna 

anger på variabeln varaktighet att de ofta har punktering och måste pumpa däcken en gång i 

veckan. På variabeln användbarhet nämner några att det är besvärligt att komma fram i 

vinterväglag. 

 

Under hjälpmedelskategorin datahjälpmedel hade 4 av 13 brukare lämnat kommentarer. En 

brukare kommenterade att datorn är trög och gammal. Någon säger att sin bärbara dator är 

tung att bära runt på.  

 

Brukarna i alla hjälpmedelskategorierna har kommenterat reparation/service, majoriteten 

skriver att de inte har behövt någon service än. Många av brukarna hade missuppfattat frågan 
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om hur nöjd man är med vikten på sitt hjälpmedel, brukarna hade skrivit upp hur mycket 

rullstolen väger istället för att ange tillfredsställelsen med vikten på hjälpmedlet. På variabeln 

uppföljning är det många som kommenterar att det inte har fått någon uppföljning.  

 

I Västmanland hade 37 av 57 brukare med eldr iven rullstol lämnat kommentarer. På 

variabeln effektivitet skriver många brukare att de upplever en stor frihet, de får ett mer 

socialt liv. Ett fåtal av brukarna kommenterar komfort, de skriver att de spänner sig vid stötar 

och att det vore bra med fjädring i sitsen. På variabeln justering säger några att korgen bak på 

stolen är värdelös, dålig utformad. Korg eller väska behövs.  

 

På manuella rullstolar  har 11 av 13 brukare lämnat kommentarer. På variabeln vikt skriver 

några brukare att det är jobbigt att lyfta in den i bilen. Många kommenterar på variabeln 

effektivitet att framhjulen är för små på vintern. En har även kommenterat att man glider ner i 

stolen. På variabeln professionell service skriver en brukare ”det ska vara rullstolsburet folk 

som instruktörer (en gående person kan ej sätta sig in i våran situation)” .  

 

Av datahjälpmedel har 2 av 3 brukare lämnat kommentarer. En säger att batteriet håller bara 

i tre timmar på variabeln varaktighet. På effektivitet skriver någon brist i batteriet.  

 

Även här har brukarna i alla hjälpmedelskategorierna lämnat kommentarer om 

reparation/service, där många skriver att de inte har behövt någon service än. Här har också 

många brukare missuppfattat frågan om hur nöjd man är med vikten på sitt hjälpmedel. På 

variabeln uppföljning är det många som kommenterar att det inte har fått någon uppföljning.  

 

I Södermanland hade 24 av 35 brukare med eldr iven rullstol lämnat kommentarer. Ett flertal 

kommenterar att rullstolen har blivit deras nya ben, utan den kan man inte leva. En del 

kommenterar även att de saknar en väska vid sidan om. På variabeln användbarhet skriver en 

brukare ”beror ej på stolen utan om samhället är anpassat eller ej” . Några nämner att scootern 

med manuell styrning tippar lätt.  

 

Majoriteten av brukare med manuella rullstolar  hade lämnat kommentarer. Ett fåtal av 

brukarna hade skrivit att det är svårt att ta sig fram i affärer. Den är tung och otymplig att 

transportera i bil. På variabeln varaktighet är det många som har kommenterat att man ofta har 

punktering. 
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Av datahjälpmedel är det 9 av 13 som lämnat kommentarer. På variabeln effektivitet nämner 

någon att datorn är seg vid start. En brukare skriver ”vet ej eftersom ingen har informerat mig 

om datorn” . Någon kommenterar på variabeln användbarhet att man behöver mer kontinuerlig 

hjälp. En brukare nämner förövrigt att det är svårt att ge omdöme om sitt datahjälpmedel. 

 

På variabeln uppföljning, hade även här ett flertal kommenterat att de inte fått någon 

uppföljning. 

 

Gemensamt för alla län är att många brukare har kommenterat variabeln reparation/service, 

brukarna har haft hjälpmedlet för kort tid och har därför inte behövt någon service. 

Kommentarerna visade också att brukarna inte var nöjda med uppföljning eller att de inte haft 

någon uppföljning än. När det gäller variabeln vikt ser man att många har missuppfattat 

frågan. 

 

 Brukare med manuell rullstol i Västmanland och Södermanland skriver på variabeln vikt att 

den är tung och otymplig. På variabeln varaktighet skriver ett flertal att de ofta får punktering.  

 

Brukare med eldriven rullstol i respektive län kommenterar på variabeln effektivitet att den 

ger ett mer socialt liv och frihet. De kommenterar även att de saknar en väska eller korg på 

rullstolen, de tycker att korgen där bak är värdelös och dåligt utformad. I Örebro och 

Södermanland kommenterar många brukare med scooter att den tippar lätt i lutning. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion  

 

Författarna anser att QUEST 2.0 är ett lätthanterligt utvärderingsinstrument. Instruktioner om 

hur enkäten besvaras och hur man beräknar medelvärdet är väl beskrivet i QUEST manualen. 

Ordet tillfredställelse är ett centralt begrepp i uppsatsen, manualen tar upp olika definitioner 

på tillfredsställelse. Frågorna i enkäten är relevanta och betydelsefulla vid undersökning av 

tillfredsställelse med hjälpmedel och service. I enkäterna finns det plats för brukarna att skriva 

kommentarer vilket gör det lättare att förstå tillfredsställelsen eller otillfredsställelsen med 

deras hjälpmedel. Vi tyckte det var bra med kommentarerna då brukarna fick skriva 

personliga åsikter om vad som var positivt eller negativt med hjälpmedlet och service.  

 

Brukarens åsikter om enkätens utformning och formulering är svårt för författarna att 

uppskatta eftersom enkäten skickades ut som postenkät. Genom de kommentarer vi fått kan vi 

se att svårigheter har funnits när brukarna ska besvara enkäten. Några av brukarna har fått 

hjälp att läsa och fylla i svaren på frågorna. Av kommentarerna framgick det även att några av 

brukarna har missuppfattat frågan ”hur nöjd är du med vikten på ditt hjälpmedel (hur mycket 

de väger)”? Brukarna trodde att vikten på sitt hjälpmedel skulle anges, men de brukarna skulle 

svara var hur nöjd man är med vikten på hjälpmedlet. Vid enkätundersökning kan 

respondenten inte ställa kompletterande frågor om något är svårförståeligt. Uppenbara 

missuppfattningar i enkäten kan alltså inte korrigeras (21).  

 

QUEST 2.0 är validitets- och reabilitets testat (24). Frågorna mäter de den avser att mäta, men 

när det gäller frågan ”hur nöjd man är med vikten på sitt hjälpmedel”  kan man undra hur 

validt frågan är. Fler studier har visat att just denna fråga har missuppfattats, man kan fundera 

på om frågan måste omformuleras och varför frågan tolkas fel. Vår hypotes om att 

missuppfattning sker är att efter frågan står det ”hur mycket det väger?” , detta förvillar 

brukaren till att svara vikten på hjälpmedlet istället för att besvara frågan hur nöjd man är 

med vikten på hjälpmedlet. Om brukaren tolkar frågan fel kan brukaren inte ge ett validt svar 

(21). Om frågan är dåligt konstruerad kan det bli en stor slumpvariation i svaren, detta kan ge 

en låg reabilitet i vår studie (21).  
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Vi upptäckte att de interna bortfallet var stort gällande frågor om service. Kommentarerna 

avslöjade att brukarna inte besvarat dessa frågor för att de inte har haft hjälpmedlet en längre 

tid och därför inte behövt någon service. Missuppfattning och oförmåga att fylla i enkäten har 

också lett till internt bortfall. Vi tror att det interna bortfallet inte skulle vara så stort om 

QUEST var utformad som en intervju.  

Svarsfrekvens vid intervjuundersökning är mellan 75 och 85 procent. Vid enkätundersökning 

får man räkna med en svarsfrekvens mellan 50 och 75 procent (22). I vår studie fick vi en 

svarsfrekvens på 63 % vi hade hoppats på att få in fler enkäter, vilket kanske hade gett oss ett 

annat resultat.  

 

Anledningen till att det är få brukare med datahjälpmedel och manuella rullstolar i studien är 

att urvalskriterierna har begränsat urvalet av brukare med dessa hjälpmedel. Många av 

brukarna som har datahjälpmedel är barn och urvalskriterierna är att man ska vara 20 år eller 

äldre för att delta i undersökningen (urvalskriterie nr 4). När det gäller manuella rullstolar får 

förskrivare prova ut en rullstol utan att en hjälpmedelskonsulent är med, vilket resulterar till 

att få manuella rullstolar är utprovade med en hjälpmedelskonsulent. Orsaken till att det är 

många brukare med eldriven rullstol i studien är att en hjälpmedelskonsulent måste närvara 

vid utprovning av eldrivna rullstolar (urvalskriterie nr 6). Trots att datahjälpmedel hade en låg 

svarsfrekvens tog vi med de i studien, detta för att hjälpmedelscentralerna ville se de resultat 

som kom fram.  

 

Vid en postenkätundersökning är det viktigt att ett tydligt frågeformulär och ett 

informationsbrev skickas ut, det optimala är att man hinner skicka ut två påminnelsebrev (21). 

Författarna i denna studie hann dock bara skicka ut ett påminnelsebrev, troligtvis hade 

svarsfrekvensen blivit högre om vi hade hunnit skicka ut ett till påminnelsebrev. 

 

Bakgrundsinformation är frågor som ger karaktär om brukarna till exempel kön, ålder, 

sysselsättning och familjeförhållanden. Skillnader förekommer mellan män, kvinnor och 

åldersgrupper, därför vill man dela in svar efter bakgrundsvariabler för att kunna pressentera 

skillnader och för att kunna ta hänsyn till dem vid analys av resultaten (21). 

Den bakgrundsinformation författarna hade i studien var kön, det hade varit intressant om fler 

bakgrundsvariabler tagits med i studien till exempel ålder, vart brukarna bor och 

sysselsättning för att få fram fler skillnader i resultatet. 
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För att sammanställa resultatet användes dataprogrammet Esmaker NX, vi kom i kontakt med 

dataprogrammet via Centrum För Hjälpmedel. Vi tycker att Esmaker var ett lätthanterligt 

dataprogram, det var tydligt utformat och lätt att sammanställa resultat. Men det skulle också 

vara intressant att se om det finns någon signifikant skillnad på resultaten, vilket inte var 

möjligt att göra i Esmaker.  

 
Resultatdiskussion  

Resultatet visar att det finns likheter och skillnader mellan de olika länen. Ett högt medelvärde 

visar att flertalet av brukarna är nöjda med sitt hjälpmedel och service. Medianen ligger 

övervägande på 4-5 detta visar att de flesta av brukarna har skattat ”ganska nöjd”  eller 

”mycket nöjd”  på enkätens frågor. Då svarsfrekvensen är ganska låg bör resultatet läsas med 

försiktighet. 

 

Brukare med eldriven rullstol i Västmanland och Södermanland var mest tillfredsställda med 

variabel är användbarhet, som även är den mest valda aspekten. Vi tror att denna variabel är 

den viktigaste för brukaren, för att om man inte kan använda sitt hjälpmedel på ett korrekt sätt 

så har man ingen nytta av sitt hjälpmedel. Variabeln effektivitet har även ett högt medelvärde, 

kommentarerna avslöjar att brukarna har fått ett mer socialt liv och en större frihet. Detta är 

viktigt för brukaren då alla mer eller mindre har ett socialt behov.  

 

Vikt är den variabeln som alla län med respektive hjälpmedel är minst tillfredsställda med. 

Brukare med manuella rullstolar skriver i kommentarerna att rullstolen är tung och otymplig, 

vilket vi kan förstå, när man till exempel ska lyfta in den i bilen. Varför brukare med eldrivna 

rullstolar är minst tillfredsställda med vikten har vi inte riktigt fått något grepp om. Vi tror att 

det kan bero på att flera av brukarna har missuppfattat denna fråga, vilket i sin tur kan ha 

sänkt medelvärdet. 

 

Vid jämförelse mellan länen gällande datahjälpmedel visade resultatet att brukare i Örebro län 

är mest tillfredsställda med variabeln effektivitet. Däremot var brukare i Södermanland minst 

tillfredsställda med denna variabel och mest tillfredsställda med dimension. Detta är ett 

intressant resultat då vi tycker att effektiviteten hos hjälpmedlet borde ha en större betydelse 

än dimensionen på hjälpmedlet.  
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I alla län visade resultatet från service delen att brukare med eldriven rullstol mest var 

tillfredställda med professionell service. Det visade sig också att brukare med manuella 

rullstolar och datahjälpmedel i Västmanland och Södermanland var mest tillfredsställda med 

professionell service. Detta visar att brukarna är nöjda med den information och instruktion de 

får av hjälpmedelskonsulenten vid utprovning av hjälpmedlet.  

 

Resultatet på service delen visar att brukare i alla län med respektive hjälpmedel är minst 

tillfredsställd med uppföljning, medelvärdet varierade mellan 3.0 och 4.5.  

 

Detta resultat kan jämföras med en tidigare studie av Wressle och Samuelsson (10), deras 

studie visar att brukare med eldrivna rullstolar samt manuella rullstolar är minst 

tillfredsställda med uppföljning där medelvärdet visade 3.45. Studien har även visat att 

brukare med eldriven rullstol är mest tillfredsställda med variabeln användbarhet med ett 

medelvärde på 4.67 och professionell service där medelvärdet var 4.08 samt att brukare med 

manuella rullstolar är mest tillfredsställda med leveransservice med ett medelvärde som 

visade 4.24. Vilket stämmer överens med resultatet i denna studie.  

 

Ett annat resultat av en studie från socialstyrelsen visade att brukarna är tacksamma och nöjda 

med sitt hjälpmedel, men resultatet visar också att det fanns uppenbara brister gällande 

uppföljning (14). Detta stämmer överens med vår studie, då många har kommenterat att de 

inte fått någon uppföljning.  

 

Jämförelsen mellan länen visar att kvinnor i Örebro län och kvinnor i Södermanland är 

”mycket nöjda”  med användbarheten. Även männen i Södermanland är ”mycket nöjda”  med 

denna variabel. I Örebro län är männen ”mycket nöjda”  med variabeln effektivitet, medan 

både män och kvinnor i Västmanland är ”mycket nöjda”  med professionell service. Det 

intressanta i detta resultat är att kvinnor och män är mycket nöjda med samma variabel i 

Södermanland och Västmanland.  Men i Örebro län är männen mycket nöjda med variabeln 

effektivitet och kvinnorna användbarhet. Vad är det som gör att kvinnor och män i 

Södermanland och Västmanland tycker lika men inte i Örebro län? Är resultatet en 

tillfällighet eller beror det på andra faktorer?  
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Undersökningen gjordes under vintertid, detta medförde att några av brukarna kommenterade 

att det var svårt att komma fram med sitt hjälpmedel. Många blev osäkra när det var dåligt 

väglag. En av brukarna kommenterade att hans rullstol inte hade dubbdäck och kände sig 

därför osäker. Om undersökningen hade gjorts under sommartid tror författarna att resultatet 

hade blivit annorlunda.  

 
Resultatet efter studiens utvärdering av hjälpmedel ur brukarens perspektiv förväntas bidra till 

att hjälpmedelcentralerna (i Örebro län, Västmanland och Södermanland) kan ta del av 

varandras kunskaper och erfarenheter. Studien skall även resultera till att personalen får 

lärdom om vad brukarna är mest respektive minst tillfredställda med sitt hjälpmedel och 

service. 
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