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Sammanfattning 

Personer med kognitiva nedsättningar tillhör en av de största grupperna av funktionsnedsatta 

personer. Premium Comai är ett hjälpmedel för att hjälpa personer med kognitiva 

nedsättningar att bli mer självständiga i deras vardag. Denna målgrupp har framförallt 

svårigheter med de exekutiva funktionerna så till exempel att minnas saker de ska genomföra 

eller att uppfatta hur lång tid aktiviteter tar. Denna studie undersöker hur användandet av en 

digital kalender som hjälpmedel för personer med kognitiva nedsättningar ser ut och hur 

användare av upplever hjälpmedlet, om de upplever att det hjälper dem planera sin tid och att 

komma ihåg. För att undersöka detta intervjuades användare av Premium Comai, där 

intervjutekniken var semistrukturerade intervjuer. Användare upplever att hjälpmedlet är 

enkelt att använda och att det hjälper dem planera sin tid. Premium Comai skapar trygghet.  

Nyckelord: Kognitiv funktionsnedsättning, Premium Comai, exekutiva 

funktioner, prospektivt minne, tidsuppfattning, fenomenografi, upplevelse 

 

Abstract 

People with cognitive impairments belong to one of the largest groups of disabled persons. 

Premium Comai is a tool to help people with cognitive impairments to become more 

independent in their daily lives. These peoples have particular difficulties with the executive 

functions such as remembering things or to perceive the time an activity will take. This study 

examines how the use of a digital calendar that is accessible for people with cognitive 

impairments, how users perceive the means, if they feel it helps them manage their time and 

to remember. To examine this, users of Premium Comai were interviewed, using semi-

structured interviews. Users perceive that the device is easy to use and it helps them to plan 

their time. Premium Comai makes users feel safe.  

Keywords: cognitive impairment, Premium Comai, executive function, 

prospective memory, time perception, phenomenography, experience 
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1. Inledning 

Det finns många olika grupper av funktionsnedsättningar och en av de största grupperna 

är kognitiva funktionsnedsättningarna. Alla personer med kognitiva nedsättningar är olika, de 

har olika typer av nedsättningar, olika förutsättningar, och personlighet. Det är en blandad 

grupp av människor som inte kan generaliseras (Möller & Nyman, 2003). Kunskapen kring 

personer med kognitiva nedsättningar och hjälpmedel till dem har blivit större (Dahlberg, 

2008). Ett kognitivt hjälpmedel kan vara allt från en enkel kalender för att kunna planera 

dagen eller bildsymboler till en handdator eller en smartphone (Hjälpmedelsinstitutet, 2014). 

Om det finns bra hjälpmedel till personer med kognitiva nedsättningar kan det hjälpa dem att 

bli mer delaktiga i samhället (KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB, 2014). 

Följande rapport kommer att handla om hur en kalender som hjälpmedel för personer 

med kognitiva nedsättningar upplevs av dess användare. Det är ett hjälpmedel som är anpassat 

för personer som har svårigheter med att komma ihåg och att planera dagens aktiviteter. 

Hjälpmedlet som kommer studeras är Premium Comai, en applikation i Smartphone som har 

samlat åtta olika applikationer på ett och samma ställe för att underlätta för personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar. Comai menar att ”hjälpmedlet ska kompensera nedsatt eller 

förlorad kognitiv förmåga så att personen ska klara sin vardag, bli mer självständig och 

hunna ta makten över sitt liv” (Comai AB, 2013).  

1.1. Syfte och avgränsningar 

Syftet med studien är att få en djupgående förståelse kring användandet av en digital 

kalender som hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och att få en bild 

av användarnas upplevelse av hjälpmedlet. Syftet är även att försöka förstå vilka 

förbättringsmöjligheter som finns med hjälpmedlet och varför dessa förbättringsmöjligheter 

behövs. En avgränsning som gjorts i detta arbete är att i största del fokusera på applikationens 

kalenderfunktion med tillhörande webbfunktion. Detta då de flesta användarna använder just 

denna funktion och då det skulle bli för stort att utvärdera hela produkten.  
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1.2. Frågeställningar 

Frågeställningarna som följande rapport är menade att besvara är:  

 Hur beskriver användare sin upplevelse av Premium Comais kalenderfunktion? 

 Upplever användare av Premium Comais kalenderfunktion att kalendern hjälper dem 

att planera sin tid, och i så fall, hur?  

 Är det någon eller några funktioner som användare upplever fattas i Premium? 
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Figur 1. Premium Comai 

med sina åtta applikationer 

(Comai AB, 2013)  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras hjälpmedlet Premium Comai och tillhörande kalenderfunktion 

som ligger till grund för studien.   

2.1. Premium Comai 

Premium Comai (Premium) är en produkt skapad av företaget Comai. Denna produkt är 

anpassad för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och är menad att hjälpa de som 

har svårigheter att komma ihåg och har svårigheter med att planera sin vardag – både på 

arbetet och hemma (Comai AB, 2013). Premium är en produkt anpassad till smartphones och 

surfplattor med operativsystemet Android. 

De som har ett behov av produkten kan få den tilldelad av Arbetsförmedlingen eller 

Hjälpmedelscentralen. De får då en licens och kan sedan ladda ner mjukvaran via företaget 

Comais hemsida, eller blir tilldelade en telefon där produkten redan är installerad. För att 

Premium ska fungera krävs att telefonen är ansluten till internet. Så fort användaren skrivit in 

rätt licenskod syns en symbol i telefonen i skärmens övre vänstra hörn (Comai AB, 2013), då 

är produkten och dess åtta applikationer redo att användas. De åtta applikationerna (se figur 1) 

är Bildserie, Kalender, Ljudinspelning, Tidsstöd, Handlingsplan, Prisräknare, Kontakter och 

Karta (Comai AB, 2013). Då denna studie i första hand är inriktad på kalenderfunktionen så 

kommer denna att presenteras mer ingående nedan. 
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2.1.1. Kalendern 

Kalenderfunktionen kan både användas av den person som tilldelats hjälpmedlet 

och av personens anhöriga då kalendern går att nå både via en webbläsare och via 

telefonen. I och med detta kan exempelvis en anhörig gå en i webbläsaren och lägga till 

en aktivitet som användaren behöver komma ihåg. Denna aktivitet överförs till 

telefonen och syns för användaren i form av en påminnelse. För att personen som skrivit 

påminnelsen ska veta att användaren av hjälpmedlet sett den så kan man välja att få 

påminnelsen bekräftad.  

 

                   

Figur 2. Kalenderfunktionens olika vyer; a) Månadsvy, b) Dagvy, c) Listvy (Comai AB, 2013) 

 

Kalenderfunktionen har fyra olika vyer där olika flera dagar visas åt gången. Det 

finns en månadsvy (se figur 2a) där man ser en hel månad åt gången, en veckovy där 

man endast en specifik vecka visas. Det finns även en dagvy (se figur 2b) som visar en 

dags aktiviteter åt gången. Det finns även en listvy (se figur 2c) som även den visar en 

dags aktiviteter, denna visa dock inga pauser, det vill säga inga tider som inte innehåller 

några aktiviteter (Comai AB, 2013). De olika dagarna färgkodas för att underlätta för 

användarna, måndag markeras med färgen grön, tisdag med färgen blå, onsdag med vit, 

torsdag brun, fredag gul, lördag rosa och söndag med röd. För att skilja på dåtid, nutid 

och framtid har Comai valt att markera de dagar som passerat (dåtid) med en mörkare 

grå nyans än de dagar som kommer (framtid), samt att göra den aktuella tiden (nutid) 

ljusgul. I skärmens nedre kant finns en Nu-knapp. Denna knapp kan användaren klicka 

på ifall han eller hon har bläddrat mellan de olika vyerna och månaderna och vill 

komma tillbaka till den aktuella månaden, veckan och tiden.  
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För att lägga till en påminnelse i mobilens kalender finns en knapp, lägg till, i 

skärmens nedre kant. När användaren klickar på denna knapp öppnas en sida, ny 

påminnelse. På denna sida kan användaren välja Datum och tid för påminnelse, För-

påminnelse, Upprepa och välja vilken typ av påminnelse som ska sparas. När man 

klickar på Välj typ, visas en ny meny ovanför den andra menyn bestående av olika 

radioknappar där man kan välja vilken typ av påminnelse man vill ha. Alternativen som 

finns är, Bild, Text, Checklista, Video och Ljud. När man har klickat i en radioknapp 

stängs menyn ner och en knapp, Redigera, blir klickbar. Klickar man på redigera-

knappen kommer man till en ny sida där man får välja titel på påminnelsen samt vad 

påminnelsen ska innehålla.  
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3. Teori 

Nedan kommer teori om kognitiva funktionsnedsättningar, exekutiva funktioner, 

tidsuppfattning och prospektivt minne att presenteras. Denna teori utgör basen för studien och 

används för att besvara frågeställningarna.  

 

3.1. Kognition och kognitiva funktionsnedsättningar 

Kognition handlar om hur vi tar emot information, lagrar informationen och hur vi 

bearbetar den, kognition handlar om tänkande (Broberg, 2009; Möller & Nyman, 2003, s. 37). 

De processer som sker i hjärnan då personer tar emot, bearbetar och för vidare information är 

kognitiva processer (Dahlberg, 2008, s. 8). Exempel på kognitiva processer är minne, 

uppmärksamhet, tidsuppfattning, tänkande, intelligens, språk, problemlösning, 

beslutsfattande, och perception (Sternberg & Sternberg, 2012).  

Personer med kognitiva nedsättningar kan ofta uppleva att det finns saker i deras vardag 

som är problematiska, och de blir extra problematiska då de svårigheter de har inte syns på 

ytan på samma sätt som de gör hos exempelvis synskadade eller hörselskadade (Dahlin, 

2010). En kognitiv nedsättning kan vara att ha ett nedsatt minne. Med ett nedsatt minne kan 

saker som att komma ihåg att genomföra en aktivitet, som att gå till skolan och arbete eller att 

komma ihåg att diska, vara problematiskt. Personer med nedsatt kognitiv förmåga kan även ha 

svårt att planera sin tid och uppfatta hur lång tid olika saker tar vilket kan medföra att de har 

svårt att passa tider och påbörja eller avsluta aktiviteter i tid (Dahlberg, 2008, s. 8). Att skapa 

struktur i vardagen eller att ta initiativ i aktiviteter kan också vara problematiskt (Lundin & 

Ohlsson, 2002, ss. 62-77). 

Det finns många olika grupper av funktionsnedsättningar och de kognitiva 

funktionsnedsättningarna utgör en av de stora grupperna. Personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar tillhör en heterogen grupp. Det finns många olika typer och grader av 

kognitiva funktionsnedsättningar där alla individer kan ha olika styrkor, svagheter och behov 

(Möller & Nyman, 2003, ss. 109-110) och det kan därför vara svårt att skapa hjälpmedel eller 

produkter som passar alla. Det finns de kognitiva nedsättningar som tillhör neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, det vill säga medfödda kognitiva funktionsnedsättningar och andra 

som uppkommer i samband med förvärvade hjärnskador senare under livet exempelvis på 

grund av en tumör eller en stroke (Riksförbundet Attention). Några exempel på 
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funktionsnedsättningar som tillhör de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är 

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), autismspektrumstörningar (Autism) och 

Cerebral pares (Möller & Nyman, 2003). 

Personer med ADHD kan behöva stöd i sitt dagliga liv för att kunna hantera olika saker 

som till exempel att planera, organisera och genomföra dagliga aktiviteter. Det kan även gälla 

för situationer som är regelbundna i vardagen, så som att sova, att äta, eller jobbrelaterade 

saker (Gutman & Szczepanski, 2005). Personer med Autism kan behöva stöd när det gäller att 

förstå och att uppleva tid och tidssamband (Duvner, 1994, s. 100). Personer som drabbas av 

förvärvade hjärnskador får ofta svårigheter när det gäller att komma ihåg och kan behöva 

minnesstöd (McDonald, Haslam, Yates, Gurr, Leeder, Sayers, 2011). Det är vanligt att 

personer med kognitiva funktionsnedsättningar, framförallt personer med autism eller ADHD 

har läs- och skrivsvårigheter (Klasén McGrath, 2013). Kunskapen bland personer som 

använder kognitiva hjälpmedel, deras anhöriga samt personal har ökat när det gäller kognitiva 

hjälpmedel. Det har visat sig att personer med till exempel ADHD och förvärvade hjärnskador 

som fått produkter eller lösningar som anpassats just för dem individerna kan klara av sin 

vardag bättre (Dahlberg, 2008, s. 9).  

3.2. Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn för flera olika centrala kognitiva funktioner. 

Dessa funktioner har en stor betydelse i människors liv och är viktiga för att kunna genomföra 

många av våra dagliga rutiner (Brown, 2009). De exekutiva funktionerna finns framförallt i 

hjärnans prefrontal cortex (Sternberg & Sternberg, 2012) det vill säga i pannloben (Iglum, 

1999, s. 103) . I detta område i hjärnan finns förmågor så som att skifta mellan olika uppgifter 

eller att inhibera, det vill säga att ignorera, saker eller fenomen som distraherar (Sternberg & 

Sternberg, 2012, s. 413). Även förmågan att kontrollera och styra andras förmågor och 

beteenden (Sternberg & Sternberg, 2012, s. 439), att minnas olika uppgifter och att förstå och 

ha ett förhållande kring begreppet tid (Iglum, 1999, s. 103), tillhör de exekutiva funktionerna. 

En person med nedsatta exekutiva funktioner kan ha ett nedsatt prospektivt minne och 

därför ha svårt att bearbeta och/eller planera händelser och intryck i vardagen (Lundin & 

Ohlsson, 2002, s. 61). De kan även uppleva att det är problematiskt att genomföra erfarna och 

automatiska handlingsmönster. Denna typ av funktionsnedsättning är ofta svår för personer i 

omgivningen att förstå och kan upplevas irriterande eftersom det kan innebära att tillsynes 

enkla vardagsuppgifter inte utgörs. Personer som har problem med exekutiva funktioner har 
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ofta svårt att ta egna initiativ, problem med tidsuppfattning (svårt att förstå orsak/verkan). 

Problem med de exekutiva funktionerna innebär även att en person kan ha svårt att planera 

och organisera, samt att skapa en struktur i vardagen. Personer kan även ha svårigheter med 

att fördela sin uppmärksamhet på saker, och utföra automatiska ageranden (Lundin & 

Ohlsson, 2002, s. 62).  

De saker man kan hjälpa personer med nedsatt exekutiv förmåga med är att skapa 

struktur, till exempel genom ett att de kan använda ett schema eller en kalender och på så sätt 

hjälpa till att göra dagen förutsägbar. Hjälpmedel som kan vara bra är exempelvis kalender 

eller klara och tydliga skriftliga instruktioner över vad som ska göras. Detta kan vara bra då 

de kan ha svårt att ta in ny information (Lundin & Ohlsson, 2002, s. 70-71).  

Nedan beskrivs de två områden av exekutiva funktioner som är mest relevanta för 

Premium, nämligen prospektivt minne och tidsuppfattning. 

3.3. Prospektivt minne   

Under de senaste åren har intresset för prospektivt minne (PM) ökat (Ellis & 

Kvavilashvili, 2000). PM, eller framåtsiktat minne (Nationalencyklopedin, 2014), är 

förmågan att komma ihåg att utföra något man tänkt göra i framtiden, till exempel en aktivitet 

man har en intention om att genomföra (Burgess, 2000; Ellis, 1996; Matrin, Kliegel, & 

McDaniel, 2003). Det prospektiva minnet utgör en viktig del för att kunna kontrollera och 

koppla ihop våra kognitiva förmågor. Det är vår förmåga att ha ett PM som gör att vi kan 

genomföra många av våra dagliga aktiviteter. När man ska utföra en uppgift gäller det inte 

bara att kunna återkalla uppgiftens innehåll från minnet utan även att plocka fram minnet vid 

rätt tidpunkt under uppgiftens gång. PM är ett centralt område som kan ge oss en förståelse i 

hur de intentioner vi har överförs till handlingar (Ellis & Kvavilashvili, 2000).  

Det finns två olika typer av PM som brukar nämnas i litteraturen, dessa är eventbaserat 

och tidsbaserat PM. Eventbaserat prospektivt minne (EBPM) innebär att komma ihåg utföra 

en uppgift när ett specifikt event inträffar (Burgess, 2000). Tidsbaserat prospektivt minne 

(TBPM) innebär att komma ihåg att utföra en uppgift, antingen vid ett specifikt klockslag 

eller efter att en viss tid har passerat, till exempel utföra en uppgift klockan 20:15 eller om 20 

minuter (Waldum & Sahakyan, 2013). Att ha ett fungerande PM är mycket viktigt för att 

kunna leva ett självständigt liv och ett nedsatt PM kan ha en signifikant effekt på en persons 

livskvalitet (Burgess, 2000). 
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Personer som drabbas av förvärvade hjärnskador (eng. acquired brain injury) kan ofta 

få ett nedsatt PM, något som ofta blir mycket utmanande för dessa personer. Det 

rekommenderas ofta att använda olika externa minneshjälpmedel som en metod för att 

kompensera för det nedsatta prospektiva minnet (McDonald, o.a., 2011). 

3.4. Tidsuppfattning 

Hela vår tillvaro är uppbyggd kring tid (Nationalencyklopedin, 2014). För att förstå vad 

tid är behövs en förmåga att kunna vara i nuet. På samma gång behövs en förmåga att förstå 

dåtid, det vill säga saker som tidigare har hänt. Man behöver även kunna vara förberedd på 

saker som kommer att ske i framtiden. Detta blir problematiskt då de har svårt att applicera 

tidigare erfarenheter på framtida händelser (Iglum, 1999, s. 110).  

Flera studier har visat att människor i allmänhet inte är så bra på att estimera 

godtyckliga tidsintervall när de uttrycks i klockenheterna timmar eller minuter utan att titta på 

en faktisk klocka (Rabbitt, 1996, s. 240). En följd av att ha svårt med tidsuppfattning är att ha 

svårigheter med att bedöma hur lång tid olika aktiviteter och uppgifter tar (Iglum, 1999, s. 

110). Att ha problem med tidsuppfattning är extra vanligt hos personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar. De har svårt passa tider eller att skynda sig. En följd av att ha problem 

med tidsuppfattning är att planera sin tid eller att skapa en struktur på dagens aktiviteter 

utifrån tider (Duvner, 1998, s. 43).  

Ett sätt att hjälpa personer som har svårigheter med att förstå tidsbegrepp är att göra 

tiden tydlig med visuell hjälp. Detta kan till exempel vara att använda ett schema över dagens 

aktiviteter eller att ha en timer eller en klocka som säger till när en viss tid har gått (Duvner, 

1998, s. 116; Lundin & Ohlsson, 2002, s. 71). 

3.5. Kognitiva artefakter och distribuerad kognition 

En kognitiv artefakt är ett verktyg eller en sak som kan stärka vår kognitiva förmåga 

(Norman, 1993, s. 4). Norman (1993, s. 78) nämner två olika sätt att se på kognitiva 

artefakter, genom the personal point of view och the system point of view. The personal point 

of view menar han är situationer då artefakten är något som ändrar uppgiften och the system 

point of view menar han är ett system där människa och artefakt blir starkare tillsammans än 

de blir var för sig. Då människans mind har begränsad kapacitet kan den endast hålla en 

begränsad mängd information i minnet åt gången (Miller, 1956). För att kunna förstärka vår 

kognition och vårt mind kan man ta hjälp av artefakter och teknologi för att kunna tänka 
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bättre och klarare (Norman, 1993, s. 3). Människan har skapat många olika kognitiva 

artefakter, både fysiska och mentala, som kan stärka de kognitiva förmågorna. Papper och 

penna är exempel på fysiska artefakter och att läsa och logik är exempel på mentala artefakter 

(Norman, 1993, s. 4).  

Genom att använda kognitiva artefakter kan man få hjälp att styrka de delar där 

människans minne sviktar (Norman, 1993, s. 152), kognitiva artefakter kan förstärka 

kognitiva förmågor. För att lättare minnas information, både stora och små mängder, kan 

kognition distribuera mellan olika individer eller mellan individer och artefakter (Hutchins, 

2000). Han menar att det finns olika sätt att distribuera kognition på, exempelvis så kan man 

distribuera de kognitiva processerna mellan olika medlemmar i en grupp, eller så kan man 

distribuera de kognitiva processerna i ett kognitivt system som innehåller ett samspel mellan 

det interna och externa, mellan människor och dess omgivning.  

3.6. ICF 

ICF är en förkortning av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (eng. International Classification of Functioning, Disability and 

Health). Klassificeringen har utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO) och tillhör en 

samling av klassifikationer som används inom olika områden av hälsa (Socialstyrelsen, 2003) 

och funktionsnedsättningar på både individ- och populationsnivå (World Health Organization, 

2014). Det är en klassificering eller ett ramverk som beskriver hur en person fungerar i 

vardagliga miljöer (Allegrind, 2014).  Syftet med ICF är att skapa ett standardiserat och 

enhetligt språk. Detta ska i sin tur kunna förenkla kommunikationen kring hälsa och 

hälsorelaterade tillstånd mellan till exempel olika yrkeskategorier, olika vetenskaper, 

allmänheten och personer med funktionsnedsättningar. ICF används exempelvis som ett 

statistiskt verktyg, som ett verktyg för forskare, och som ett redskap för utbildning 

(Socialstyrelsen, 2003). 

Klassificeringarna i ICF brukar beskrivas i olika perspektiv; personliga, sociala och 

kroppsliga och dessa beskrivs utifrån två olika register (1) kroppsfunktioner och 

kroppsstruktur, och (2) aktivitet och delaktighet (Socialstyrelsen, 2003). Med 

kroppsfunktioner menar man kroppens funktioner, både fysiologiska och psykologiska, 

exempelvis smärta, svullnad eller nedsatt rörlighet. När man pratar om kroppsstrukturer är 

kroppens anatomiska delar man menar, det vill säga organ, armar, ben och alla deras 

beståndsdelar. Med aktivitet menar man en person som genomför en uppgift eller en aktivitet, 
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detta kan till exempel vara kommunikation, förflyttning, personlig vård eller fritidsaktiviteter. 

ICF klassificerar delaktighet som det engagemang en person har i specifik situation, 

exempelvis engagemang i fritidsaktiviteter eller engagemang i sina barnbarn. Med 

omgivningsfaktorer menas olika omgivningar som människor vistas i, detta kan vara fysiska 

omgivningar, sociala omgivningar och attitydmässiga omgivningar. Dessa 

omgivningsfaktorer kan ha positiv eller negativ inverkan på personen i samhället (Bolinder, 

2012; Hjälpmedelsinstitutet, 2004).  
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras metoden som användes i studien. Metoden var en 

fenomenografisk forskningsansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes.  

4.1. Fenomenografi 

Data analyserades med en fenomenografisk forskningsansats. Begreppet fenomenografi 

betyder att ”beskriva det som visar sig”. Fenomenografi är ett begrepp som är sammanslaget 

av två ord, fenomeno (n) som står för ”det som visar sig” och grafi (a) som kan översättas till 

”beskriva i ord eller bild” (Alexandersson, 1994, s. 111). Metoden fenomenografi har 

utvecklats för att genomföra analyser på data från enskilda personer och för att få en bild av 

hur de uppfattar ett visst fenomen eller en produkt. Data som samlas in i fenomenografiska 

studier kommer från intervjuer, dessa intervjuer är ofta semistrukturerade och tematiska 

(Dahlgren & Johansson, 2009, s. 126), men de kan variera från att vara öppna och 

semistrukturerade till att vara förhållandevis välstrukturerade. Inom fenomenografi är man 

inte är intresserad av att veta hur många som har en viss uppfattning, man vill få olika 

personers åsikter kring ett fenomen eller ett objekt (Alexandersson, 1994, s. 122). Denna 

metodansats används när man vill beskriva variationen i hur människor tolkar ett visst 

fenomen eller ett objekt i sin omvärld (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 122). 

Det finns många olika sätt att analysera data inom en fenomenografisk forskningsansats. 

Ett möjligt sätt att analysera data på presenteras av Alexandersson (1994). Han menar att 

arbetet delas in i fyra olika faser, där alla faser har olika syften. I den första fasen vill man 

göra sig bekant med de data man har och skapa ett sammanfattande intryck. I den andra fasen 

tittar man efter likheter och skillnader i intervjudata. I den tredje fasen delar man upp de olika 

uppfattningarna ifrån intervjuerna i kategorier och i den fjärde fasen studerar man om det 

finns några bakomliggande mönster i kategorisystemet och hur de ser ut. 

4.2. Försöksdeltagare 

Det var tre användare av hjälpmedlet Premium som deltog i intervjuerna. De olika 

deltagarna hade alla någon typ av kognitiv funktionsnedsättning. Det var två män, 36 och 39 

år, och en kvinna, 44 år (M = 39.67, SD = 4.34) som deltog i studien.   

För att komma i kontakt med personer att intervjua till studien skrevs ett 

informationsbrev (se Bilaga 2) där information om intervjuerna och kontaktuppgifter fanns. 



 

13 

 

Detta informationsbrev skickades till företaget Comai, som i sin tur skickade ut det till några 

användare av hjälpmedlet Premium. När Comai fick svar av intresserade personer kontaktades 

användarna av försöksledaren, antingen via telefon eller via e-post, för att bestämma ett 

datum, en tid och en plats för intervjun.  

4.3. Intervju 

Intervjuerna som genomförts i denna studie var semistrukturerade och tematiska. 

Dahlgren och Johansson (2009) väljer att kalla dessa typer av intervjuer för halvstrukturerade 

intervjuer. Denna typ av intervjumetod innebär att den som leder intervjun följer en 

intervjuguide bestående av ett fåtal frågor. Frågorna är strukturerade utefter teman som 

intervjun ska handla om. Detta innebär att data från intervjuerna kan bli väldigt olika 

beroende på vilka svar den som intervjuar får ifrån den intervjuade då man endast utgår ifrån 

olika teman (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 126). De teman eller områden som valdes att 

diskuteras under intervjuerna var om Premium i stort, om kalendern, webbkalendern, samt 

andra produkter de använde eller hade använt tidigare (se bilaga 1). De huvudsakliga frågorna 

under varje tema handlade om hur användarnas upplevelse var, hur de använde produkten, om 

det fanns några positiva eller negativa aspekter av produkten samt om det fanns några 

önskemål på förändringar eller tillägg i produkten.      

Inom fenomenografi använder man sig av metoderna probing och icke-probing för att 

får så uttömmande svar som möjligt. Probing innebär att man ställer uppföljande frågor och 

följer upp de frågor som man ställt med frågor som till exempel ”hur menar du nu?” och icke-

probing innebär att man hummar eller nickar för att visa på att man har noterat eller förstått 

det som sagts. Det viktigaste är att den som intervjuar visar ett intresse för vad den intervjuade 

har att säga (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 126).  

När man genomför en intervju i en fenomenografisk ansats är det nödvändigt att spela in 

materialet och transkribera för att på bästa sätt kunna analysera det. 

4.4. Procedur 

Efter att deltagare till studien kontaktats genomfördes intervjuerna på en plats som 

intervjudeltagaren själv bestämt och som han eller hon kände sig bekväm med. Intervjuerna 

genomfördes med en person åt gången och tog mellan 35-60 minuter. Vid intervjuns start 

informerades deltagarna om varför de var där och vad data från intervjun används till. 

Därefter fick de skriva på en medgivandeblankett där de intygade att intervjun fick spelades 
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in, att de fått den information de behövde inför intervjun samt att de fått information om 

anonymitet. Medgivandeblanketten (se bilaga 3) följde de riktlinjer om individskyddskrav 

som rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002). Samtliga deltagare skrev under denna 

medgivandeblankett. I enlighet med vad som anses vara en lämplig intervjuteknik inom den 

fenomenografiska forskningsansatsen användes semistrukturerade intervjuer i studien. Alla tre 

intervjuer utgick från samma frågeguide (se bilaga 1), men då det var semistrukturerade 

intervjuer så varierade ordningen på frågorna beroende på svaren som kom från deltagarna. 

Även frågor som inte fanns på den ursprungliga frågeguiden ställdes för att få en djupare 

förståelse för hur deltagarnas upplevelse av vissa saker i produkten eller kring användandet av 

produkten såg ut. Metoderna probing och icke-probing användes under intervjuerna för att få 

ett djup i svaren och för att visa på ett aktivt lyssnade och en förståelse. Under intervjun bjöds 

det på fika som tack för att de ville delta i studien.  

För att effektivisera arbetet med transkribering och intervjuer påbörjades 

transkriberingen direkt efter varje avslutad intervju. Detta innebar att den kommande 

intervjun kunde dra nytta av den föregående intervjun och att analys av data kunde påbörjas 

snabbare.  

4.5. Analys 

För att kunna bekanta sig med data från intervjuerna transkriberades materialet och 

lästes sedan igenom en extra gång. Därefter sattes intervjumaterialet samman i ett och samma 

dokument och sorterades efter likheter och skillnader som fanns. Dessa likheter och skillnader 

sorterades utefter de teman som diskuterades under intervjun och senare efter de 

frågeställningar som studien önskade besvara. De delar av intervjudata som inte var relevant 

för frågeställningarna plockades bort. 

Frågställningen Är det någon eller några funktioner som användare upplever fattas i 

Premium? analyserades utifrån de olika klassificeringarna i ICF, delaktighet, aktivitet och 

kognitiv förmåga. De olika funktionerna eller applikationerna som önskades analyserades för 

att undersöka vilken typ av kognitiv förmåga som påverkas av att lägga till funktionen och på 

vilket sätt delaktighet och aktivitet påverkas.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet i studien som kommer från intervjuerna med deltagarna. 

Resultaten är uppdelade utifrån frågeställningarna. Resultat som tillhör frågeställning ett och 

två presenteras genom en beskrivning av citat från intervjudata. Resultat som tillhör 

frågeställning tre finns beskrivna i en tabell längre ner utifrån klassificeringarna i ICF.  

Användarna beskriver att de upplever att de får ordning och struktur i vardagen när de 

använder Premium. De upplever även att hjälpmedlet ger självständighet. En av användarna 

beskriver Premium som en del av sin hjärna och information som är svår att komma ihåg kan 

distribueras ut på hjälpmedlet.  

Jag vill beskriva den som en del av min hjärna… mitt stora problem är att jag inte 

kan bibehålla all information i min hjärna. Så jag får sortera ut en del i Premium 

som gör större nytta där och så kan jag behålla en del själv. 

Ordning och reda. Jag håller reda på själv, självständighet. Jag ställer in själv. 

Det är jag själv som bestämmer mitt schema. 

Användare upplever att den funktion de använder mest i Premium är kalenderfunktionen, men 

att de även använder sig av tidsstödet, handlingsplanen och bildserie. 

Använder först och främst kalendern, i andra hand tidsstödet och i tredjehand 

handlingsplanen. 

Kalendern använder jag mest, och tidsstödet använder jag, och bildserie 

Användarna upplever att Premium Comais kalenderfunktion är enkel att använda och att den 

gör stor skillnad i deras vardag. Användarna upplever att kalenderfunktionen ger dem 

trygghet.  

Enkel, enkel att använda och gör mycket skillnad. 

Använder alltid premium. Trygghet, jag har den alltid med mig. 

Den hjälper mig. Det är som en väldigt bra kompis är det som. Bra kompisar 

måste man vara rädd om vet du. 
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Användare upplever att det underlättar att Premium Comai är ett hjälpmedel som är inkluderat 

i en smartphone och att det inte är en extra produkt som de måste komma ihåg att ta med sig. 

Det måste vara ett hjälpmedel som är enkelt att komma ihåg att ta med sig men själva 

hjälpmedlet får inte vara för enkelt. 

Bra att ha allt i samma produkt och inte behöva släpa på exempelvis en extra 

kalender, lättare att verkligen få med sig hjälpmedlet då. 

Att det inte ser ut som ett hjälpmedel, det är ju en helt vanlig telefon, med 

program installerat. Man vill inte ha ett hjälpmedel som är för enkel, 

idiotförklarande… det är inte Premium. 

En av användarna upplever att de blir hjälpta av att använda för-påminnelse, medan de andra 

två inte använder för-påminnelsen alls utan lägger istället in påminnelsen innan den aktuella 

tiden.  

Använder för-påminnelse alla gånger. 

Använder inte för-påminnelse, utan lägger in påminnelsen innan den gällande 

tiden istället och sätter sedan på tidsstöd om jag till exempel ska till bussen. 

Använder inte för-påminnelse utan skriver påminnelsen en liten stund innan den 

ska gälla istället. 

En av användarna upplever att det kan vara irriterande att ha en signal vid den tidpunkt då 

eventet inträffar och önskar att det endast kommer en signal i de fall de valt en för-

påminnelse. En annan användare upplever att det kan vara irriterande att ha en för-påminnelse 

då den kan misstas att vara ett inkommande mejl eller meddelande.  

Men i regel är det så att jag blir irriterad. Då har jag hellre så att påminnelsen är 

lite innan jag ska iväg så att jag kan sätta tidsstöd på att jag kommer iväg. Ibland 

kan jag ju förvillas av att det ibland låter som att jag får ett mejl eller någonting, 

så jag har bara ingen användning för för-påminnelsen 

Den ringer ju både på för-påminnelse och så ringer den vid tiden, har jag för mig. För 

det kan jag tycka ibland inte är så bra. Och när jag står där och klockan slår tre, då 

tycker jag att varför ska den påminna mig då? 
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Användarna upplever att kalendern hjälper dem att hålla ordning. För att lättare hålla reda på 

tiden använder de tidsstödet i samband med att de ställt in en påminnelse i kalendern. 

Användarna sätter ofta påminnelsens tid innan den faktiskt infaller för att sedan kunna 

utnyttja tidsstödets funktion.  

Använder inte för-påminnelse utan ställer hellre så påminnelsen är lite innan jag 

ska iväg så att jag kan sätta tidsstöd på att jag kommer iväg. 10 minuter. 

Användarna upplever att de oftast använder text när de lägger till en påminnelse, men även 

bilder. Det händer att vissa använder checklistan, men bara för saker som utförs sällan.  

Använder bara text, stödord, när jag lägger till en påminnelse. 

Använder bilder och ibland text. Någon gång ibland används checklistan, men 

bara vid saker som utförs sällan. 

Jag använder bara text, stödord. 
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Tabell 1. Funktioner deltagarna saknade eller önskade fanns i Premium, beskrivna utifrån 

Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), kognitiv 

förmåga, aktivitet och delaktighet. Utvecklingsförslag utifrån användarnas kommentarer och 

ICFs klassificering presenteras.  

  
ICF 

 

 

Användares 

kommentarer/ 

önskemål Kognitiv förmåga Aktivitet Delaktighet 

Utvecklings- 

förslag 

Nya applikationer 
     

Kamera "Bra för att 

komma ihåg 

anteckningar" 

"Inte behöva vara 

orolig för att tappa 

bort ett extra 

papper" 

 Minne 

 Inlärning 

Möjlighet att 

minnas genom 

att fotografera 

Kan berätta om 

saker man läst 

under en 

arbetsdag 

Lägga till en 

kamera bland 

applikationerna 

i Premium 

Översättning "Bra när minnet 

sviktar, för att hitta 

något ord i 

samband med 

förläsningar eller 

liknande"   

Minne 

Tänkande 

Inlärning 

Problemlösning 

 

Kommunikation 

på engelska 

Kommunicera 

på t ex arbetet 

eller på en 

föreläsning. 

Lägga till en 

översättnings- 

applikation i 

kalendern 

Kalender      

Synkronisera ”Önskar kunna se 

tider från jobbets 

kalender, måste 

lägga in allt 

manuellt nu” 

Problemlösning Användning 

av kalender- 

funktioner 

Lättare att delta i 

planerade 

aktiviteter med 

andra 

Göra det 

möjligt att 

synkronisera 

kalendern med 

andra 

kalendrar  

Större text ”Texten på 

månaderna är 

mycket liten”  

Uppmärksamhet 

Perception 

 Läsa Alla situationer 

där Premium 

Comai kan 

stödja 

Öka 

textstorleken 

på månaderna 
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   ICF  

 

Användares 

kommentarer/ 

önskemål 

Kognitiv 

förmåga Aktivitet Delaktighet 

Utvecklings- 

förslag 

Kalender      

Rätt månad ”Om man lägger 

till en påminnelse i 

en månad som 

man inte är i – få 

en förfrågan om 

det är rätt månad” 

Kan bli många 

pop-up-rutor med 

förfrågningar 

Behöver inte vara 

osäker på ifall 

man lagt in en 

påminnelse i fel 

månad 

 Minne 

 Uppmärksamhet 

Möjlighet 

att planera 

aktiviteter 

med andra 

Lättare att delta i 

planerade aktiviteter 

med andra 

Lägga till en 

förfrågan när 

en påminnelse 

läggs till i en 

månad som 

inte är den 

aktuella 

månaden 

Prioritering Hjälp med att veta 

vilka saker som 

bör prioriteras 

”Kunna utföra 

aktiviteter mer 

effektivt” 

Kan medföra 

stress ifall det är 

för många 

prioriterade saker 

på en dag 

Tidsuppfattning 

Beslutsfattande 

Uppmärksamhet 

Planera Kan fungera i ett 

socialt 

sammanhang som 

kräver planering 

Göra det 

möjligt att 

färgkoda 

texten och 

påminnelserna 

så att de får 

olika färg 

beroende på 

prioritet 
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6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar, en resultatdiskussion och en 

metoddiskussion. I resultatdiskussionen besvaras frågeställningarna och i metoddiskussionen 

diskuteras metodval och metodens eventuella påverkan på resultaten.  

6.1. Resultatdiskussion 

Användarna av Premium upplever att Premiums kalenderfunktion är enkel att använda. 

De upplever att de blir mycket hjälpta av kalendern och att den hjälper dem att få en tydligare 

struktur i vardagen. Ifall de saker som ska genomföras under en dag glöms bort kan det 

medföra irritation hos personer som är inblandade.  En användare upplevde att innan Premium 

introducerades fick anhöriga eller personer i användarens närhet upprepa de aktiviteter som 

skulle genomförs under dagen för att aktiviteterna skulle kommas ihåg.  

En vanlig svårighet hos personer vars kognition är nedsatt är svårigheter att minnas 

(Dahlberg, 2008). Det är oftast saker de ska göra som är problematiska att minnas, de minnen 

som tillhör det prospektiva minnet. För att kunna genomföra aktiviteter och saker i vår vardag 

krävs ett prospektivt minne (Ellis & Kvavilashvili, 2000). 

 För att stödja det nedsatta minnet används ofta hjälpmedel som hjälper till att komma 

ihåg saker som lätt glöms bort, som exempelvis att gå på ett möte, eller genomföra en 

vardaglig aktivitet. Det är viktigt för användarna att ha en kalender där de kan skriva upp 

dessa saker, en kalender som kan påminna dem om att sakerna ska genomföras. Det kan 

exempelvis vara ifall man har bestämt träff med en vän och glömmer bort det och vännen står 

och väntar. Premium gör så att användarna inte missar aktiviteter som de vill delta i och ökar 

användarnas delaktighet och engagemang i aktiviteter.  

Användare beskriver Premium som en del av sin hjärna och säger under intervjun att de 

saker som är svåra att komma ihåg läggs över i Premium och att det gör stor skillnad i 

vardagen, då ett av de stora problemen är att behålla all information i minnet. Användare 

uttrycker att ifall de skulle bli av med Premium skulle de glömma fler saker idag än de gjorde 

innan hjälpmedlet introducerades för dem. Att bli starkare när man tar hjälp av en artefakt, i 

detta fall ett hjälpmedel, är vad Norman (1993) menar med the system point of view. Han ser 

personen tillsammans med Premium som ett system och detta system blir starkare 

tillsammans än var för sig. Han menar att de olika delarna i systemet inte kan fungera lika bra 

på egen hand. Den kognitiva artefakten, Premium, kan inte fungera på egen hand. En person 
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med kognitiva nedsättningar kan fungera på egen hand men de kognitiva förmågorna blir 

starkare när de använder sin kognitiva artefakt. Användare av Premium blir starkare med 

hjälpmedlet än utan. Detta beror på att de kan distribuera de saker de vill komma ihåg på 

Premium. Användarna upplever att hjälpmedlet ger dem trygghet i sin vardag och att 

hjälpmedlet gör stor skillnad för dem. De har alltid med sig hjälpmedlet och är tacksamma 

över att det är ett hjälpmedel som är inkluderat i en smartphone, så att Premium och telefonen 

är i samma produkt. Att behöva komma ihåg ett extra objekt att ta med sig varje dag skulle 

nog ta mer energi än det ger. Det ger dem trygghet att veta de kan avlasta en del av det som de 

vill komma ihåg i Premium och att de inte behöver tänka på att ta med en artefakt varje dag. 

Användarna upplever att Premium hjälper dem att planera sin tid. Under intervjun 

framkom att de idag inte missar några tider när de använder Premiums kalender. Innan de fick 

hjälpmedlet hände det att de missade tider, som exempelvis läkarbesök. Användarna berättade 

att de ofta använder tidsstödet i samband med kalendern. Ibland sätter de alarmet innan den 

aktuella tiden för att sedan kunna sätta igång tidsstödet den tid som är kvar tills att aktiviteten 

börjar. De upplever att de lättare kan se hur mycket tid de har kvar tills att aktiviteten startar 

då den presenterades visuellt. Att få tiden presenterad visuellt gör det lättare att förstå den 

(Lundin & Ohlsson, 2002; Duvner, 1998). De flesta personer har svårt att uppfatta hur lång tid 

exempelvis 10 minuter är om de inte ser på någon klocka alls, och för personer med en 

kognitiv nedsättning blir detta ännu svårare. Användarna beskriver att tidsstödet är till mycket 

hjälp under exempelvis föreläsningar eller möten för att de då lätt kan få en bild framför sig 

över hur lång tid de har kvar.  

Ett förslag som skulle underlätta för personer som ofta använder tidsstödet i samband 

med kalendern skulle vara att koppla samman dessa två. Det skulle kunna vara genom en 

inställning där man kan välja att vid en viss tid kvar tills att aktiviteten startar starta ett 

tidsstöd. Exempelvis när det är tio minuter kvar tills att en aktivitet startar så visar Premium 

genom en signal att tidsstödet startar, då får man se exempelvis prickarna som räknar ner hur 

lång tid det är kvar.  

En av frågorna i intervjun handlade om vilka önskemål av andra funktioner i Premium 

användarna hade och om det var något användarna önskade såg annorlunda ut i produkten. En 

av de funktioner som användarna önskade fanns var en kamera. Det framkom att en av 

användarna använde en kamera som fanns på telefonen idag för att fotografera dokument och 

ansåg att detta var mycket bra. På detta sätt slapp användaren komma ihåg att ta med sig 

dokumenten i pappersform. Användaren sade att det skulle vara önskvärt att ha en 

kamerafunktion i Premium för att kunna ha alla funktioner på ett och samma ställe. Om en 
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kamera skulle läggas till bland applikationerna i Premium så skulle detta göra så att 

användaren inte behöver komma ihåg en extra sak utan skulle kunna fotografera dem istället.  

Personernas delaktighet i situationer skulle kunna öka i och med att de kan ta del av 

informationen på ett enklare sätt utan att behöva lägga energi på att komma ihåg att ta med sig 

olika dokument. Då användarna av produkten är personer med kognitiva nedsättningar som 

ofta har nedsatt minne skulle en kamera kunna underlätta för dem. En kamera skulle även 

kunna gynna inlärningen då användaren skulle kunna fotografera saker de vill lära sig men är 

rädda för att glömma. De kan lätt titta tillbaka på de tagna bilderna och repetera kunskapen.  

En annan funktion som användarna önskade skulle finnas i Premium var en enklare 

engelsk-svensk översättningsfunktion. Användare uttryckte att då minnet var försvagat så var 

det svårt att komma ihåg ord både på svenska och på engelska, men framförallt den engelska 

översättningen av ett ord. Användaren uttryckte i intervjun att det var i samband med 

föreläsningar i arbetet en översättningsfunktion skulle vara till hjälp. De kognitiva förmågorna 

som en översättningsfunktion skulle stödja är inlärning och till viss del problemlösning. Den 

skulle stödja inlärningen i och med att det skulle vara lättare att lära sig engelska ord, de 

skulle vara mer lättillgängliga. En översättningsfunktion skulle även stödja problemlösning. 

Detta för att användaren ser situationerna då ord försvinner i samband med föreläsningar som 

ett problem. En översättningsfunktion skulle kunna hjälpa till att lösa dessa problem.  

Användare uttryckte under intervjun att det hade varit bra att kunna synkronisera 

kalendern med andra kalendrar. Det exempel användaren gav var arbetsplatsens kalender. 

Användaren ansåg att det hade varit till stor hjälp ifall den hade varit möjlig att synkronisera 

med kalendern i Premium så att inte allt behövde läggas över manuellt. Det skulle vara bra för 

användaren i alla olika typer av aktiviteter att ha möjlighet att kunna synkronisera kalendern 

med en annan kalender, även personer som engagerar sig i olika idrotter har scheman som 

skulle vara bra att ha möjlighet att kunna synkronisera. De skulle då kunna känna sig mer 

delaktiga i olika typer av aktiviteter ifall den inte blev ett problem att komma ihåg att skriva in 

allt i kalendern för att vara rädd för att glömma bort. Det skulle bli en mindre tidsåtgång vad 

gäller att lägga in exempelvis ett schema som ligger i en annan kalender manuellt och de 

skulle då kunna vara mer delaktig i andra saker och lägga mer tid på andra aktiviteter. De 

kognitiva förmågorna som skulle gynnas av att ha en synkronisering av kalendern är minnet. 

Man skulle inte behöva komma ihåg att lägga in saker ifrån olika kalendrar utan de skulle 

kunna överföras automatiskt. Att ha möjlighet att kunna synkronisera kalendern med andra 

kalendrar skulle underlätta för användarna och göra dem mer effektiva. De skulle även ha 



 

23 

 

lättare att delta i planerade aktiviteter med andra då risken att de glömmer eller inte 

uppmärksammar aktiviteten minskar. 

Något användarna påpekade var att texten på månaderna i kalendern var för liten. Ifall 

man inte var uppmärksam, ifall det var smuts på skärmen, det var motljus eller liknande var 

lätt att missa vilken månad det är. Detta gällde i första hand på månader då datumen infaller 

samma veckodag i olika månader, exempelvis tisdagen den 25 februari och tisdagen den 25 

mars. Att öka textstorleken på månaderna i kalendern skulle gynna uppmärksamheten och 

perceptionen i alla situationer som kalendern stödjer. Det skulle göra att användarna lättare 

kan se och läsa vilken månad det är och därmed minska risken att lägga in en påminnelse i fel 

månad. Ett annat önskemål användare hade var att ett pop-up-fönster med en förfrågan skulle 

visas varje gång en påminnelse läggs in i en månad som inte är den aktuella månaden. Detta 

skulle underlätta för användarna när de vill planera aktiviteter i framtiden, både egna 

aktiviteter och aktiviteter med andra. Att få ett pop-up-fönster med en förfrågan skulle kunna 

gynna uppmärksamhet och minne i och med att de påminnelser som läggs till lättare 

uppmärksammas och kan då lättare kommas ihåg. Att få en förfrågan varje gång en 

påminnelse läggs till i en annan månad än de aktuella månaden behöver inte bara vara 

positivt, det kan även medföra irritation så det skulle kunna uppfattas som att för många pop-

up-fönster visas. 

Under en intervju med en deltagare pratades det om färgkodning av påminnelserna. 

Detta var i samband med att användaren ville ha en tydlig bild över vilken prioritet dagens 

olika påminnelser hade. Ett önskemål om att ha olika färger på aktiviteterna för dagen 

beroende på hur viktiga de var att de blev genomförda framkom. Att färgkoda påminnelserna 

skulle kunna vara ett potentiellt stressmoment för användarna ifall det är dagar då det är 

många saker som bör prioriteras. Detta skulle man kunna lösa genom att man har ett begränsat 

antal aktiviteter som kan ha varje prioritetsfärg. De kognitiva förmågorna som detta skulle 

gynna är då tidsuppfattning men även uppmärksamhet, minne och beslutsfattande. Då 

personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan uppleva att det är svårt att planera sin tid 

samt att uppfatta hur lång tid olika saker tar (Dahlberg, 2008) skulle det kunna vara bra för 

dessa personer att veta vilken prioritet de olika aktiviteterna för dagen har. Vissa aktiviteter, 

såsom läkarbesök eller viktiga möten, är tiden man inte får missa medan exempelvis att diska 

kanske inte är lika viktiga. Det är lättare att veta vilka aktiviteter som ska uppmärksammas 

och lättare att fatta beslut om vilka saker som skulle kunna bortprioriteras ifall man en dag 

inte mår så bra och inte orkar genomföra alla aktiviteter som man tänkt. 
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Under intervjun framkom det ett önskemål från en användare om att det inte skulle vara 

någon påminnelsesignal vid den tidpunkt man valt på eventet, utan endast ha en signal ifall 

man valt att ha för-påminnelse. Då personer med kognitiva nedsättningar lätt påverkas av 

distraktioner och då kan tappa fokus från det de håller på med. Andra användare upplevde att 

för-påminnelsesignalen misstas med exempelvis ett nytt mejl, ett sms eller med att någon 

ringer. Detta är ett tecken på att användare har olika behov och upplevelser av en och samma 

produkt och att det kan vara bra att ha möjligheten att individanpassa Premium utefter olika 

individers behov. Ett förslag skulle vara att skapa en inställning där man kan välja ifall man 

vill ha en signal vid den valda påminnelsetiden eller inte. Användarna skulle då inte behöva 

bli stressade eller distraherade av att de inte vet vad det är för typ av signal som ringer.  

6.2. Metoddiskussion 

Metoden som användes för att genomföra denna studie var semistrukturerade intervjuer 

och intervjudata analyserades med en fenomenografisk forskningsansats. Då det var 

användarnas upplevelse av hjälpmedlet Premium som önskades valdes denna 

forskningsansats. Det kan finnas vissa svårigheter med att utföra en studie där målgruppen är 

personer med kognitiva funktionsnedsättningar eftersom de kognitiva förmågorna kan 

påverkas på många olika sätt hos dessa personer. Något som ofta förekommer hos denna 

målgrupp är läs- och skrivsvårigheter (Klasén McGrath, 2013). Vid valet av metod togs detta i 

åtanke och var en av anledningarna till att det blev en intervjustudie istället för en enkätstudie. 

Att genomföra en intervjustudie där intervjuguiden är semistrukturerad lämpade sig väl på 

just denna målgrupp då det då finns en möjlighet att ändra om frågorna så att de passar bättre 

in på varje individ. Det är även möjligt att ändra ordningen på frågorna i en semistrukturerad 

intervju utifrån vad informanten säger.  

För att få en bättre helhetsuppfattning av vad användarna anser om Premium hade en 

observation av när användarna använder sitt hjälpmedel kunnat genomföras. Det är inte alltid 

användarna säger samma sak om en produkt i en intervju som de gör när de observeras.  

Att utvärdera vad användarna av Premium tycker om hjälpmedlet är viktigt för Comai 

för att de ska kunna ha en möjlighet att förbättra och utveckla det ifall det är något användarna 

är missnöjda med. Användarna i studien har visat sig vara nöjda med sitt hjälpmedel. Detta 

kan ses som en begränsning i metoden och deltagarurvalet då det endast deltog personer som 

använder sitt hjälpmedel dagligen och är mycket nöjda med det. Användare som inte är nöjda 

med hjälpmedlet skulle troligtvis inte fortsätta använda det. I fortsatta studier hade det varit 
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intressant att inkludera eventuella användare som inte är helt nöjda med sitt hjälpmedel och få 

deras åsikter och synpunkter.  Det är alltid viktigt att få användarnas åsikter kring produkter 

man skapat och hitta de delar som användarna skulle önska såg annorlunda ut i produkten för 

att ha möjlighet att utveckla den och vara konkurrenskraftig på marknaden.  

Det var endast tre personer som deltog i studien. Det är alltid en fördel att få många 

personers åsikter kring en produkt, men då den valda forskningsansatsen anser att det inte är 

viktigt att veta hur många deltagare som har en viss åsikt utan bara att få in åsikter är inte de 

låga deltagarantalet något som påverkar studiens reliabilitet. I och med att det är en heterogen 

målgrupp kan resultaten från deltagarna inte generaliseras. Det är därför inte något problem 

för studien att alla deltagare har olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar, utan detta 

gör snarare att studiens resultat täcker en större population. I fortsatta studier hade det trots 

allt varit en fördel om deltagarantalet hade varit något större.  

7. Slutsats 

Användarnas upplevelse av Premiums kalenderfunktion är att den är enkel att använda 

och att den hjälper dem i vardagen. Kalenderfunktionen hjälper användarna att minnas då de 

kan distribuera information de vill komma ihåg på hjälpmedlet. Premiums kalenderfunktion 

tillsammans med hjälpmedlets tidsstöd hjälper användarna att planera sin tid. De funktioner 

och applikationer som användarna saknar i Premium är en kamera för att kunna fotografera 

viktiga dokument. En översättningsfunktion för att stödja det försvagade minnet. De önskar 

att det skulle vara möjligt att synkronisera kalendern med en annan kalender och att storleken 

på bokstäverna i månaderna skulle vara något större. Andra funktioner användarna saknar är 

att få en förfrågan om det är den rätta månaden som påminnelsen är tillagd i. Till sist skulle de 

önska att det gick att färgkoda påminnelserna utifrån hur prioriterade de var.  

I och med att kognitivt nedsatta tillhör en heterogen grupp kan man inte säga att dessa 

önskemål på funktioner att lägga till i Premium är sådant som alla önskar. Men det är en 

fördel att personerna som deltog alla hade lite olika kognitiva nedsättningar så att man kan 

täcka ett större antal personer än om det bara hade varit personer med samma kognitiva 

nedsättning. 
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Appendix 

Nedan finns tre bilagor som användes i studien. Bilaga 1 innehåller intervjuguiden som 

intervjuerna utgick ifrån, bilaga 2 innehåller ett dokument med den information deltagarna 

fick inför intervjuerna och bilaga 3 innehåller medgivandeblanketten som deltagarna fick 

skriva under för att godkänna samtycke i samband med intervjuerna.  

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 Vill du berätta lite om dig själv? 

o Ålder 

o Vad gör du på fritiden? 

o Jobb? I så fall vad jobbar du med? 

 

Beskriva Premium (hela produkten) 

 Hur skulle du beskriva Premium? 

 Vad tycker du om produkten/hjälpmedlet? 

 Vilka av applikationerna i produkten använder du? 

o Vilka använder du mycket och vilka använder du lite? 

 Hur använder du produkten/hjälpmedlet? 

 När använder du produkten? 

 Hur tycker du att den hjälper dig? 

 Är det något med produkten du önskar vore annorlunda? 

o I så fall, vad och varför? 

 Har du glömt/tappat telefonen någon gång eller varit med om att den har laddat ur, så att du 

inte haft tillgång till Premium? Vad händer då? 

o Om du inte har gjort det: vad tror du att du skulle göra ifall det skulle hända? 

 

Kalendern:  

 Vad tycker du om kalendern i Premium? 

 När använder du den? 

 Använder du något annat planeringsverktyg också? 

o Varför? 

 

Webbfunktionen till kalendern:  

 Använder du kalenderns webbfunktion? 

Om Ja: 

o Hur tycker du att den fungerar? 

o Förstår du hur den fungerar? 

Om nej:  

 Vad är det som är svårt? 

o Hur ofta använder du denna funktion? 
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o Det finns olika typer av sätt att lägga till en påminnelse på (Bild och text, Fritext, 

cheklista, video, ljud), vilken av dessa använder du? 

 Varför just dessa? 

 Använder någon anhörig till dig kalenderns webbfunktion? 

 

Andra produkter: 

 Har du testat eller använder du något annat hjälpmedel? 

o Vad? 

o Hur har det hjälpt dig? 

 

Bilaga 2 – Utskick av information inför intervju 

Hej,  

 

Mitt namn är Emelie Molinder. Jag studerar tredje året på kognitionsvetenskapliga 

programmet vid Linköpings Universitet. Jag ska nu under våren skriva en uppsats där jag ska 

utvärdera Premium Comai. Jag skulle därför behöva din hjälp.  

 

Det handlar om en intervju på 30-60 minuter, där jag önskar att få dina åsikter om produkten. 

Jag är även intresserad av att veta hur du använder produkten i ditt arbetsliv och/eller i din 

vardag. Du kommer att vara anonym, det kommer alltså inte synas vem som har svarat vad. 

Jag kommer sedan att använda resultaten från intervjuerna till min kandidatuppsats. 

 

Intervjuerna kommer att vara på den plats som du själv önskar. Jag kommer till din stad eller 

ort den dag det passar dig mellan den 17 mars och den 4 april. Under intervjun kommer jag att 

bjuda på fika.  

 

Är du intresserad av att delta i intervjun och/eller om du har några frågor kontakta mig på: 

Telefon: 0704 912 833 

E-post: ememo927@student.liu.se 

 

Med vänlig hälsning  

Emelie 

 

 

mailto:ememo927@student.liu.se
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Bilaga 3 – Medgivandeblankett 

Samtycke till deltagande i intervju 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en studie om Premium Comai. Läs igenom detta 

noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned. 

 

Medgivande 

 

 

 Jag godkänner att intervjun spelas in 

 

 Jag har fått information om anonymitet och att materialet kommer att användas i 

kommande kandidatuppsats 

 

 Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

 

 Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har 

blivit tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 

 

 Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

 

 

 

 

……………………. den    … / …   2014   

            Ort/plats 

 

 

…………………………………… 

Namnteckning 
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Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning 

och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 

detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. 

För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/ 

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement –

from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, 

to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for 

non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 

revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 

his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www 

home page: http://www.ep.liu.se/. 
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