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Om att bli digital på distans inom LSS-verksamheter 

Författare: Anders Romare, 2021, Sensus Stockholm 

En skrift med tips om att få personer med intellektuella eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att verka digitalt på distans samt få ökat allmänt digitalt kunnande. 

 

 

Bild: Medis 5 

Hur börjar man? 

Vår erfarenhet har visat att det oftast behövs en kompetenshöjning av det digitala kunnandet 

hos både personalen och deltagarna, innan man kan börja arbeta digitalt-på-distans. Det är lätt 

att tro att personalen kan detta och att deltagarna behöver läras upp, det varierar stort 

beroende på personalgruppen och ibland kan det vara ombytta roller. Att deltagarna kan mera 

om appar, mobiler och datorer än någon i personalgruppen. Det är bra att göra detta till ett 

gemensamt It-kunskapslyft projekt. 



 

Copyright Sensus Stockholm 2022   2 

 

Kan personal och deltagare kan lära sig tillsammans i en studiecirkel eller att personalen 

tränar först och sen lär ut till deltagarna? Det är inte så svårt, men det är bra att man börjar 

använda digitala tjänster mer till vardags och som en del av rutinerna för att man ska bli en 

van användare och komma över känslan att det är krångligt. Det är viktigt att få tid att få 

pröva sig fram och kunna misslyckas med stöd av kollegor och sin chef så att man kommer 

över eventuell teknikrädsla och kan navigera sig fram i den digitala världen.  

 

När det gäller deltagarna behöver man först göra en individuell “IT-teknik och 

nivåutvärdering”. Vad har de för teknik idag och vad gör de med den? Vad använder de för 

digitala tjänster idag? Intervjua dem och låt dem själva visa dig vad de gör och hur de gör det. 

Det här är viktiga ingångar för att få med dem i deras IT-utveckling och kunna motivera dem 

utifrån deras intressen. Kanske de tittat på bilder av djur, eller så är roliga filmer på Youtube 

favoriten? Har de en dator, surfplatta eller smartphone, Android eller är det en Iphone? Utgå 

alltid ifrån den teknik och de ingångar de har idag. 

 

Bygg på det de kan, tex har de aldrig haft ett videomöte så kan de testa först med att använda 

telefonens funktion för videosamtal; Iphone facetime eller tex med appen Whatsup. Börja att 

testa med att vara i samma rum, fungerar det så gå in i ett annat rum och för samtal med 

videofunktionen för att låta deltagaren bli van vid själva idén. När det fungerar och känns 

tryggt så kan man gå vidare och visa ett annat program, som tex Zoom eller något annat som 

verksamheten har valt att arbeta med. 

 

Programvara? 

Det finns en flera olika verktyg eller program för distansmöten. Här är några av de vanligaste 

programmen. Alla fungerar på såväl dator och surfplatta som telefon. 

 

Vi rekommenderar programmet Zoom för användarvänligheten. Skype fungerar också om 

man inte har tillgång till Zoom. Andra program: Facebook Messenger, Outlook Teams eller 

Whatsup. 

 

Alla program förutsätter att du har en internetförbindelse. Din dator måste såklart vara 

uppkopplad till nätet. Om du deltar i ett möte med en telefon eller en surfplatta, måste de vara 

kopplade till ett wifi-nätverk eller använda mobildata (liksom 4G). 

 

Zoom 

Zoom är en plattform för videokonferenser som kom ut år 2011. Den är inte kopplad till 

jättarna Microsoft, Google eller Apple. 

  

Vår erfarenhet är att personal och deltagare gillar och rekommenderar Zoom. Andra liknande 

tjänster finns också, men Zoom anses vara rätt enkel att använda. Plattformen är på engelska. 

  

I gratisversionen av Zoom är längden på en videokonferens begränsad till 40 minuter. Mer 

information hittar du på Zooms webbplats. 
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Skype  

Den traditionella videosamtalstjänsten Skype används allt mindre. Gratisversionen av Skype 

fungerar ändå hur bra som helst om man främst vill hålla ett videosamtal. 20 människor kan 

delta samtidigt. 

  

Microsoft äger Skype. Om du har ett konto för en Microsofttjänst, till exempel Office-

programmen eller e-posten Outlook, kan du använda samma inloggning för att logga in på 

Skype. 

  

Det är enklast att börja använda Skype genom att skapa ett konto och därefter följa tjänstens 

instruktioner. Närmare instruktioner hittar du på Skypes webbplats. 

  

I princip kan du delta i ett Skype-videosamtal också som gäst, utan egen inloggning. Men om 

ni möts på distans mer än en gång är det enklast om alla har ett Skype-konto. 

  

Notera att Skype inte är det samma som Skype for Business. Den senare används av stora 

organisationer. Microsoft förenar Skypes business-version sakteligen med Microsoft Teams 

(mer om Teams senare). 

 

Videomöten 

Distansmöten blir mer som verkliga möten om deltagarna kan se varandra. Då talar man om 

ett videomöten. 

  

För att hålla ett videomöte behöver du en dator eller en telefon med kamera och mikrofon. 

  

Om du har en bordsdator kan du behöva en separat kamera. Mindre apparater, som bärbara 

datorer och telefoner har inbyggd kamera och mikrofon. 

  

När du inleder ditt första videosamtal, frågar din apparat om tillstånd att använda kamera och 

mikrofon. Det ska du ge tillstånd till. Med vissa apparater kan du välja att enbart ge tillstånd 

när själva appen är i bruk. 

 

Så här gör du för att komma igång med Zoom 

Så här gör du för att komma igång: 

  

Zoom 

1. Surfa till www.zoom.us. Här klickar du på knappen Sign up och registrerar dig genom att 

fylla i de uppgifter som efterfrågas. 

  

2. Ditt första möte kan skapas på direkten och om du vill testa trycker du på Start Meeting 

Now. Det här går förstås också att göra senare via ”Host a meeting” högst upp till höger. 

  

3. Nu startar en automatisk nedladdning av Zoom-programmet, men installationsprogrammet 

finns också på zoom.us/download. Vill du inte ladda hem programmet kan du välja Click here 

eller Download here och sedan Start from your browser. Du kör då Zoom direkt från 

webbläsaren. 
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4. För att bjuda in deltagare till ditt möte trycker du på Manage Participants, Invite. Det här 

går att göra via mejl eller genom att trycka på Copy Invitation. 

  

  

5. När mottagaren klickar på länken ansluter hen sig genom att följa i steg 3-4. Det krävs 

ingen registrering. 

  

Zoom finns även som app för mobilen och surfplattan Den heter ZOOM Cloud Meetings och 

finns i Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS). 

 

Behövs inköp av ny teknik? 

Man kommer långt på den teknik som vanligtvis finns inom verksamheter idag. Men det kan 

behövas köpas in: 

● Webbkamera (som är bättre än datorns inbyggda) 

● Extern högtalare (som är bättre än datorns inbyggda högtalare) 

● Ev bättre router (se nedan) 

● En projektorduk  

● En projektor 

 

Bra att tänka på 

Se över wi-fi uppkopplingen på er daglig DV/ GB, så den fungerar och har bra signal. Annars 

kan man köpa in en bättre router (låda kopplad till bredbandet med sladd som sänder ut wi-fi) 

med starkare signal. 

 

Checklista: 

● Finns det internet i deltagarens daglig verksamhet/ lägenhet/ gruppbostad? 

● Finns det wi-fi? 

● Vad heter nätverket? 

● Vad är lösenordet? (skriv upp det och spara!) 

Lärdomar från distansverksamhet på Kungsholmen daglig 
verksamhet 

Bakgrund 

Som en följd av pandemin fick Kungsholmens dagliga verksamhet i uppgift att skapa 

distansverksamhet. Det som följer nedan är en sammanfattning av de aktiviteter som 

fungerade bäst och som blev lyckade exempel.  

 

Kungsholmens DV valde att fortsätta ge individuellt stöd till respektive deltagare. De utgick 

från de ordinarie arbetsgrupperna, stödpersonen med sin grupp fortsatte att ge aktiviteter till 

de personer som de även gör i vardagen. Det föll sig naturligt för dem att fortsätta ha ”live” 

möten, alltså att ha Skypemöten eller träffas utomhus med avstånd. De arbetade alltid med 

levande aktiviteter och möten, fast det var mest on-line. Allt gjordes i tät samrådan med 

deltagarens nätverk, LSS hälsan och utifrån Stockholm Stads riktlinjer.  
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Aktiviteter on-line på distans: 

Rörelse gymnastik 

Personal kopplar upp sig på Skype eller annat program och bjuder in deltagarna. Några är 

med i gruppsamtal och några är uppkopplade enskilt, för vissa kan det bli för mycket 

distraktioner av att se sina arbetskamrater på sin skärm. Detta innebär att det kan stå två till tre 

datorer bredvid varandra på verksamheten hos personalen. Sätt på musik och varför inte lite 

stämnings belysning eller tända ljus? Framför webbkameran är det en personal som visar 

rörelserna och uppmuntrar till dans/aktivitet. Ytterligare personal, utöver den som leder 

rörelserna, har uppsikt på deltagarna via skärmarna och uppmuntrar deltagarna till rörelse. 

Digital bakning 

Personalen förbereder 5 st recept som skrivs ut och plastas in och man fäster en liten 

”luktpåse” med en av ingredienserna vid respektive recept. Exempelvis kanel vid 

kanelbullereceptet och dessa lämnades ut, skickas hem till alla deltagare. 

Alla deltagare väljer själva sin nivå av delaktighet i bakningen. De som kan är med och bakar 

samma recept hemma i sitt kök, samtidigt som personalen. Om man inte har fysisk kapacitet 

att baka så är man med och tittar på och luktar på luktpåsen. Personalen ringer upp alla i ett 

gruppsamtal på Skype och bakar ”live” framför kameran tillsammans med deltagarna. 

 

Dans och musik 

Deltagarna har i förväg önskat och valt en låt som ska spelas. Deltagarna rings upp i 

gruppsamtal på Zoom/Skype, vissa enskilt om man hellre vill det. Verksamhetens dator är 

riktade mot en projektorduk. På duken projiceras de önskade låtarna upp via Youtube och alla 

kan se och höra vilken video som spelas. Personal dansar framför duken, uppmuntrar 

deltagarna och dansar med till musiken.  

Träff i parken 

Man träffas max fem stycken deltagare åt gången ute i parken. Enbart med deltagare som 

förstår eller kan hålla avstånd. Olika aktiviteter som att sparka boll, spela kubb, utifrån 

intresse. Ta promenad tillsammans och umgås. Avslutas med en fika där personalen har med 

sig saft och kaffe. Då kan man ha en repetition av digitala tjänster om det behövs. 

Träff nära hemmet 

Personal bestämmer träff med enskilda brukare eller om några bor nära varandra. Promenerar 

i närområdet, man sitter och pratar. Bra och viktigt att komplettera med att ses on-line. 

Arbetsuppgifter i hemmet 

Personal kommer överens med deltagarna om vad de skulle vilja göra hemma. Exempelvis 

måla, lösa korsord eller andra liknande arbetsuppgifter som man gör på jobbet. Detta skickas 

hem i en ”Jobbpåse”, som överlämnas i samband med en fysisk träff utomhus. Vid behov 

åker personalen ut bara för att lämna utanför dörren. 

Kontakt utan träff 

Vissa deltagare önskar att inte ha någon kontakt med personal. Antingen för att man hade 

svårt att kommunicera via telefon eller inte ville blanda ihop jobb och hemma. I dessa fall har 

personalen tät kontakt med anhöriga/personal/god man. De har diskussioner om hur 

situationen ska lösas bäst för deltagaren. 
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Utvecklingsdelar/Lärdomar 

Det är bra att spela in aktiviteterna, för att de som deltagit i dem ska kunna återuppleva dem 

eller titta på dem när det passar. Alltså inte med syfte att sprida till hela verksamheten eller 

läggas ut officiellt. Skulle det spelas in något i syfte att läggas ut offentligt skulle ett annat 

upplägg behöva ske, som att prata mer generellt, inte tilltala deltagarna direkt och så behöver 

materialet vara gdpr-säkrat. 

 

Det är bra att ha bättre anpassad digital utrusning, exempelvis en liten mygga/mikrofon för att 

bättre ta upp ljudet ifrån personalen. Bärbar trådlös högtalare som kan flyttas runt och ge 

bättre ljud, än en datorhögtalare på maxvolym. En mobil webbkamera som går att röra i 

rummet är praktiskt, istället för att rikta en hel dator/webcam. Eftersom t.ex. digital bakning 

innebär att man rör sig runt i rummet och kanske vill variera mellan närbilder och mer 

vidvinkel.  

 

Personal har upplevt många vinster med att ha live-on-line möten eller att ses på riktigt. Ett 

tillfälle att se hur deltagaren mår, att kunna ge lite energi och inspiration. Då kan man se med 

egna ögon hur deltagaren reagerar och kan anpassa stödet direkt i aktiviteten. 

 

 

Handledning i grundläggande digital kommunikation i studiecirkelform 

 

Cirklarnas mål: Att alla deltagarna ökar kompetensen kring att använda digitala tjänster.   

  

De digitala kunskaperna varierar mycket från person till person. Därför behöver man olika 

kurser i olika ämnen beroende på vilka förkunskaper deltagarna har. Räkna med att varje 

person behöver en individuell genomgång av hur de ska kunna arbeta digitalt. Här ligger den 

största och mest tidskrävande insatsen.   
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Börja med en scanning av vilka kunskaper deltagarna har:  

 

● Vilka deltagare har en dator eller padda som de kan hantera?  

● Vilka deltagare har eget mejl och kan hantera detta?  

● Vilka deltagare har wi-fi?  

● Vilka digitala tjänster, appar använder hen regelbundet idag? 

  

Det är viktigt att varje moment är en delkurs och att bara ta en kurs per tillfälle.  

Ha kontinuerlig, tät kontakt med uppföljningar och repetitioner  

  

Under scanningen blir det tydligt att alla deltagare har olika utrustning och olika 

förutsättningar. Nivåerna av förkunskaper kan vara väldigt varierande i gruppen. Utgå från 

varje individ och skapa en plan för denne. I cirklarna förekommer mycket individuell 

handledning.  

  

Optimalt för en grupp deltagare med låga kunskaper:  

Deltagarna får låna en Ipad eller dator där ledaren minimerat antalet ikoner på skärmen för 

ökat tillgänglighet.   

 

Till ledaren som preparerar datorer/Ipads:  

● Ladda ner de program som behövs på varje Ipad/dator.   

● Till en början kanske bara ett mejlkonto och zoom.  

● Rensa skrivbordet och ha endast mejlsymbolen kvar.  

 

Om cirkeln sker på distans är det är fördel att inledningsvis använda kommunikation med 

bild, som Whatsup, Messenger, Facetime, etc. Då kan ledaren visa tydligt på sim skärm vad 

som ska göras. Om deltagaren fastnar be hen vända mobilen med bild mot skärmen så att 

även ledaren ser samma bild och lättare kan lotsa deltagaren. I annat fall kan ledaren 

kommunicera via telefon.  

  

Några grundläggande moment i grundkursen  

  

● Förbered arbetet  

● Varje deltagare i gruppen måste ha tillgång till en Ipad eller bärbar dator.  

● Ledaren preparerar varje dator/Ipad. Ladda ner de program som ska användas. T ex 

mejl och Zoom. Ta bort inloggningen på paddan eller datorn. Genom att ta bort 

inloggningen minskar man antalet ”klick”.  

● Ta bort alla ikoner på skrivbordet förutom mejlikonen.   

● Det optimala är att varje deltagare har en egen e-postadress. Ett alternativ för de som 

inte kan skapa en egen mejladress är att ledaren skapar ett mejlkonto till deltagare.  

● En privat mejladress är väldigt bra att ha då det ofta krävs när man laddar ner 

program.  

● Vi rekommenderar att cirklarna hålls flera gånger i veckan. Viktigt är att skapa rutiner 

och täta möten för att bibehålla kunskaperna.  
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Finns en grundläggande datakunskap?  

För de personer som saknar detta är det otroligt svårt att lära sig grunderna på distans. För att 

kunna ha en digital kommunikation med video behöver helst deltagarna gå en grundläggande 

datakurs. Det krävs nästan alltid att en ledare kan gå igenom grunderna i datakunskap i live.  

  

● Finns den utrustning som krävs?  

● Har deltagarna internet och wi-fi?  

● Vilken enhet har deltagaren, Ipad eller Mac eller PC, smartphone?  

  

Ta reda på vilken sorts kommunikationsväg ledaren kan ha med sina deltagare.  

Det enklaste är att man träffas fysiskt när deltagarna går kursen i att skapa en mejladress, men 

det går också via t ex telefon.  

  

Om kursen är på distans måste alla deltagare ha tillgång till en Ipad/dator. En del deltagare 

saknar dock smartphones, dator eller padda. En möjlighet är att låna ut Ipads/datorer under 

den tid kursen pågår. Dessa bör vara preparerade för att göra det så enkelt som möjligt för 

användaren. Till exempel kan ledare behålla endast de ikoner på skrivbordet som deltagarna 

kommer att använda, som mail och en webbläsare.   

  

Om det saknas möjlighet till fysiska träffar kan man göra hembesök för att dela ut 

paddor/datorer och ha en grundläggande kurs.    

  

Grundkurs:  

● Att skapa en mejladress och gå in på sin mejl  

● Hur startar du upp din dator?  

● Fråga hur många som har en mailadress och som kommer ihåg användarnamn och 

lösenord.  

● Kom ihåg att det kan se olika ut på PC, Ipad och Mac.  I de cirklar vi har genomfört 

har vi använt Ipad och Mac  

● Datorer har en förmåga att skapa stress. Uppmuntra deltagaren att läsa anvisningarna.  

  

Att skaffa en mejladress 

● Varje deltagare ska skapa en privat mejladress. Här har vi valt Gmail.  

● Klicka på Safari eller Google chrome (så kallade “webläsare”).  

● Klicka dig till Google (så kallad “sökmotor”).  

● Tryck på ”Gmail”. Det brukat vara uppe till höger på skärmen.  

● Följ instruktionerna (Här kan deltagaren behöva hjälp att lotsas igenom frågorna)  

● OBS! Anteckna användarnamn och lösenord!  

  

Glöm inte att aktivera mejlikonen - För att aktivera mejlikonen till den e-post deltagaren just 

har skapat måste hen klicka på symbolen som ibland ser ut som ett snabel- a (@) med texten 

”e-post” under och ibland som ett kuvert med texten ”mail” under.  

1. Tryck på symbolen för mejl.   

2. Fyll i mejladress/E-post.    

3. Fyll i lösenord.   

4. Skicka.   
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Detta innebär att när du sedan trycker på mailikonen hamnar du direkt in till din inkorg.  

  

Datorer har en förmåga att skapa stress. Uppmuntra deltagaren att läsa anvisningarna.  

  

Fortsättningskurs mötesforum 

Att komma in på ett mötesforum, som t ex Zoom, Messenger, Whats up etc.  

  

● Nu är vi redo för ett e-möte.  

● Här behöver deltagaren den mejladress som hen skapade i grundkursen.  

● I den här kursen har valt att mötas på Zoom.   

● Vår erfarenhet har visat att det ett mer problemfritt om man laddar ner appen istället 

för att bara trycka på länken.   

  

En del deltagare kan själva ladda ner Zoom-appen. Andra kan behöva hjälp av ledaren att 

ladda ner appen på sin Ipad/dator. Vi gjorde en del hembesök för att installera dessa.  

  

Börja med att ha ett individuellt zoommöte med en deltagare, för att sedan möta några få 

deltagare och gå igenom de funktioner de kan använda under mötet.  

  

Varje dag, vid bestämda tidslag går deltagarna in på mejlen och klickar på den länk ledaren 

har skickat. Vi har märkt att det finns ett stort socialt behov när deltagarna arbetar hemifrån. 

Det mest populära mötestillfället är ”fikat” 14:30. Där brukar Medis 5 kulturverksamhet ha ett 

rullande schema på någon underhållning. Det kan vara en quiz, en treminutersföreläsning, en 

dikt, sång etc.  

  

Använda programmet Zoom 

Om en deltagare vill installera Zoom med stöd från ledaren  

En något komplicerande faktor är att både Ipads och datorer kan vara lite olika sinsemellan.  

En del kräver inloggning med mail till zoom, medan andra inte gjorde det.  

  

Det går att installera zoom på flera sätt. Antingen genom att ladda ner appen från 

www.zoom.us  

Eller genom att ledaren mejlar en länk till ett möte till deltagarens mejl.   

När deltagaren klickar på länken kommer ibland en förfrågan om du vill ladda ner 

programmet.  Och ibland installerar programmets av sig självt.  

  

Följ anvisningarna. Även här kommer troligtvis ledaren att få arbeta individuellt med några av 

deltagarna.  

  

Deltagaren ska svara ”Join” på alla frågor som dyker upp. ”Install”, ”Join with video”, ”Join 

with audio”. Ibland står det på svenska. Tryck på ”OK”.  

  

Väl inne på zoom kan ledaren ha en enklare zoomkurs.  

  

Zoom, instruktioner för att gå in på ett digitalt möte: 
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När allt fungerar är det sex ”klick” för att komma in på ett zoommöte:  

  

1. Klicka på e-postikonen  

  

2. Klicka på “inkorg”  

  

3. Klicka på länken i översta mejlet  

  

4. Till höger i mejlet finns en blå “länk” Klicka på “länken”. Nu kommer du in på zoom.  

  

5. En förfrågan dyker upp: ”Acceptera att kommunicera med video”. Det kan också stå 

“Admit..”.Klicka på det blå fältet.  

  

6. En till förfrågan dyker upp:  ”Acceptera att kommunicera med ljud”. Det kan även stå 

“Admit…” Klicka på det blå fältet.  

  

Förslag på egna studiecirklar: 

● Att komma in på datorn och hitta Google  

● Att skaffa en mejladress och kunna mejla  

● Att tanka hem zoom  

● Att komma in på zoom  

● Att bjuda in deltagare till ett möte  

  

Ordlista  

En genomgång av terminologi:  

● Vad är internet?  

● Vad är nätet?  

● Hur kommer du in på nätet?  

● Vad är ett adressfält?  

● Vad är wifi?  

● Har du wifi?  

● Hur kopplar du upp dig på wifi?  

● Vad är webläsare?  

● Vad betyder webbaserad?  

● Vad är en länk?  

● Vad är en router?  

● Vad är webbrowser?  

● Hur kommer du in på mejlen?  

● Hur mejlar du?  

● Vad betyder ladda ner/tanka ner?  

● Vad är en skärmdump?  

● Hur tankar du hem ett program?  

● Hur följer du anvisningar du får när du tankar hem ett program eller ska delta i ett 

zoommöte?  

● Vad är en ikon?  

● Vad innebär ett digitalt möte?  
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● Vad betyder hashtag?  

● Vad betyder skypa?  

● Vad betyder messa?  

● Vad betyder dela?  

● Vad betyder…..?  

  

Förslag på studiecirklar:   

● Grundkurs: Att skapa en mejladress och gå in på sin mejl  

● Att kunna ladda ner en app  

● Att kunna delta i ett digitalt möte  

● Att kunna använda Facebook  

● Att kunna skicka bilder  från mobilen  

● Att kunna filma med mobilen  

● Att kunna redigera film med mobilen  

● Att kunna använda Key Note  

● Att kunna använda Garageband  

● Att kunna överföra bilder och filmer till datorn  

● En terminologikurs  
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