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Sammanfattning

Att ha kontroll över och strukturera upp sin vardag kan vara svårt för många och speciellt för 
äldre. Har eller får man även en kognitiv nedsättning blir detta i stort sett omöjligt utan hjälp-
medel. Målet med detta arbete var att i samarbete med Doro, ta fram ett elektroniskt hjälpme-
del för att underlätta vardagen för äldre med funktionsnedsättning och personer med kognitiva 
nedsättningar. Grunden till arbetet blev en stor förundersökning där användarnas behov och 
krav utforskades. De största behoven som sågs hos målgruppen under förstudierna var att kunna 
kontakta närstående och att strukturera upp och klara av vardagen. För att klara detta användes 
mobiltelefoner, scheman, listor, kalendrar, larm, påminnelser samt tids- och ekonomihjälpme-
del i analog eller digital form. Några av de krav som ställdes på produkten var att den skulle 
vara mobil, anpassningsbar, ge trygghet och inte sticka ut. Utifrån förstudierna togs ett koncept 
fram med ett applikationssystem för att lösa behoven, tillsammans med en fysisk utformning 
av en mobil produkt. Genom användartester med så väl målgruppen som experter testades och 
utvärderades konceptet och utvecklades i flera steg i samarbete med dessa. Resultatet av arbetet 
var uppbyggnaden av ett interaktionssystem för applikationer, speciellt anpassat för målgruppen 
samt en fysisk modell av en smartphone. Det största fokuset lades vid det interaktiva systemet 
eftersom det ansågs att det var här de största problemen låg i dag.
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Introduktion
Att hålla koll på tider, möten och att strukturera upp sin vardag kan vara svårt för många och spe-
ciellt för äldre. Har eller får man även en kognitiv nedsättning kan det bli i stort sett omöjligt att hålla 
koll på sin vardag utan hjälpmedel. Målet med detta arbete var att ta fram ett elektroniskt hjälpmedel 
för att underlätta vardagen för äldre med funktionsnedsättning och personer med kognitiva ned-
sättningar. Arbetet utfördes i samarbete med Doro och handledare i projektet var Lena Lorentzen 
och Per Sihlén. För att nå de uppsatta målen användes så väl projektmetodik som designmetodik. 
Ett flertal modeller och användartester ledde fram till en slutlig pressentationsmodell samt en rap-
port och en muntlig presentation.

Vision
Visionen var att genom en elektronisk produkt uppfylla de behov som äldre med funktionsned-
sättningar och personer med kognitiva nedsätt-ningar hade i vardagen vad gäller att organisera 
och ha kontroll över den. Att skapa en trygghet och säkerhet för användaren och med produkten 
förenkla vardagslivet avsevärt för denne. Genom att göra användaren tryggare och mer självstän-
dig ville av hjälp utifrån minskas så att personen skulle kunna klara sig själv i en större utsträckn-
ing. 

Bakgrund
Ett flertal företag kontaktades för att hitta en lämplig arbetspartner för ett projekt rörande ”Design 
för alla”. Det fanns ingen färdig produktidé utvecklad från början vilket gav en större frihet i val 
av företag. Doro, ett svenskt företag inriktat på lättanvända telecomprodukter speciellt anpassade 
för seniorer, visade intresse för ett samarbete. Efter diskus-sion med företaget, Maria Bengtzon 
(kontaktperson Ergonomidesign) och Lena Lorentzen (handledare i projektet), kom man fram till 
att projektet skulle riktas in mot framtagningen av ett elektroniskt hjälp-medel för målgruppen 65+ 
med funktionsnedsättningar och personer med kognitiva nedsättningar, för att hjälpa dem i varda-
gen. Problemen ansågs ligga i att man då man blev äldre och/eller hade en kognitiv nedsättning, 
fick svårare att hålla koll på vardagen och att det kunde var svårt att hantera de hjälpprodukter som 
i dag fanns på marknaden.

Syfte
När man blir äldre blir det svårare att hålla koll på vardagen och att organisera den. Har eller får man 
även en kognitiv nedsättning förvärras problemen avsevärt vad gäller bl.a. att planera, komma ihåg 
saker och orientera sig i de hjälpmedel som finns i dag. Syftet med arbetet var att ta reda på de behov 
som fanns i vardagen hos den tänkta målgruppen och att sedan genom designarbete tillgodose så 
många av dessa som är möjligt.

Inledning
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Mål

Målet med arbetet var att ta fram en produkt för att underlätta vardagen för de bestämda målgrup-
perna. Produkten skulle åskådliggöras i en fysisk modell i skala 1:1 och arbetet skulle avslutas med 
inlämning av en rapport, samt en muntlig presentation. Rapportens inlämningsdatum var den 18 
maj och presentationen ägde rum den 24 maj. 
I arbetet fanns även ett delmål inlagt den första april som innebar en muntlig avstämning på hur 
arbetet fortskridit. 
  

Målgrupp
Målgruppen var personer i åldern 65 och uppåt som hade någon form av funktionsnedsättning 
samt personer med vissa kognitiva nedsätt-ningar. De kognitiva nedsättningar som studerades när-
mare var bland annat strokerelaterade hjärnskador, lösningsmedelsskador, autism, Aspergers, Adhd 
och dyslexi. Dessa målgrupper valdes ut eftersom de hade ett stort behov av och problem med att 
strukturera upp sin vardag. Genom att analysera en sådan målgrupp omfattades även personer med 
lindrigare besvär.

Strategi och metodval
I arbetet användes projektmetodik och designmetodik för att nå de uppsatta målen. Projektmeto-
diken delades upp i tre faser; utredning, planering och utförande. Designmetodiken delades även 
den upp i tre faser; analysfas, kreativ fas och verkställande fas. Nedan beskrivs de olika moment som 
kommer att ingå i varje fas. 

Innehåll/aktivitet
Projektmetodiken:

Utredande fas
Under utredningsfasen Togs ett direktiv fram i samarbete med Doro och en dialog med företaget 
hölls.
Planerande fas
I den planerande fasen arbetades projektbeskrivningen fram och en tidsplan i form av ett gantt-
schema utvecklades.

Utförande fas
Den utförande fasen var den fas då designmetodiken ägde rum och rapportskrivningen skedde.

Inledning
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Designmetodik:

Analysfas
Analysfasen började med en marknadsundersökning för att utröna vilka produkter som fanns på 
marknaden i dag för att organisera vardagen. 
Intressentanalys genomfördes för att ringa in målgruppen. När målgruppen lokaliserats utfördes en 
rad förundersökningar i form av djupintervjuer.

Kreativ fas
Här utfördes ett antal idégenereringsfaser följda av testmodeller som testades mot den valda test-
gruppen. Efter varje test gjordes en analys av resultatet. 

Verkställande fas
I denna fas togs den slutlig produkt fram och en återkoppling mot användarna gjordes.

Tidsplan
Projektet startade den 17 januari och gick på knappt 15 % fram till den 4 mars. Därefter fortsatte 
arbetet på 100 % fram till v 21 när arbetet redovisades. Modellen ställdes ut på en öppen utställning 
den 3 maj. För detaljerad tidsplan, se bilaga 1.

Hjälpmedel
För att genomföra arbetet användes de resurser som fanns att tillhanda-hålla av Mittuniversitetets 
Industridesignutbildning, så som kontorslo-kaler, datorer och programvaror, skrivare, scanner, verk-
stad, lerstudio, laserskrivare och friformsmaskin.

Organisation
Maria Bengtlars var projektledare och Doro var projektägare. Handle-dare och kontaktperson på 
Doro var Peter Cullin. Handledare på Mittuniversitetet var Lena Lorentzen, professor i ”design för 
alla”, och Per Sihlén, lektor, erfaren handledare och industridesigner.

Dokumentation
Dokumentation skedde under hela arbetets gång genom anteckningar, skisser, foton och förande 
av loggbok.

Inledning
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Doro
Doro är ett globalt Svenskt företag med sitt säte i Lund och kontor i Norge, Frankrike, Hong 
Kong och Storbritannien. De är inriktade på att utveckla, marknadsföra och sälja lättanvända 
telecomprodukter speciellt anpassade för och utvecklade med personer på 65+ med någon funk-
tionsnedsättning. Deras mål är att hjälpa sin målgrupp att leva ett enklare, tryggare och rikare 
dagligt liv. Doro lägger stor vikt vid kvalitén på sina produkter och har även en målsättning att på 
bästa sätt bidra till att minska negativ miljöpåverkan. De tar även ansvar i etiska frågor och ställer 
krav på leverantörer då det gäller socialt företagsansvar inefattande arbetsmiljö, barnarbetare, 
tvångsarbete, arbetstider, arbetsmiljön, ersättningsnivåer, och rätten till fackligt medlemskap. 

Identifikation av företaget 

Information och bilder är hämtade från www.doro.se

Ett axplock av Doros produkter.

Doros nyaste mobil, Doro PhoneEasy 615 
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En marknadsundersökning utfördes för att ge kunskaper om vilka hjälpmedel som fanns på 
marknaden i dag och vilka de största konkurrenterna var. Marknadsundersökningen bedrevs till 
största del via internet men även genom hembesök och samtal med sakkunniga. Nedan redovisas 
resultatet av marknadsundersökningen samt en sammanfattning och utvärdering av den funna 
informationen. 

MEMOplaner
En digital kalender med touchskärm som har påminnelsefunktioner och larm. Den kan anpassas 
med bland annat färger, bilder, text och talmeddelanden efter användarens behov. Meddelanden 
med påminnelser kan skickas från Memoplaner till ett förprogrammerat mobiltelefonnummer. 
Den finns i tre olika storlekar och kan placeras på vägg eller i ett stativ. 

MEMOmessenger
En talande klocka som består av en bärbar- och en basenhet. Med denna produkt kan man läsa 
in 10 stycken påminnelser och få dem upplästa för sig med eller utan påminnelselarm. Basen-
heten består av en touchdisplay där man gör alla inställningar av produkten. 

MEMOdayplamer 
En magnetisk whiteboardtavla som fästs på väggen eller ställas i ett stativ. Med hjälp av white-
boardpennor och magnetremsor kan man planera sina dagar. En ljuspelare med lysdioder min-
skar för varje kvart som går och ett larm kan ställas in för att larma varje kvart. Larmet kan även 
kopplas till en personsökare, mobil eller annan larmenhet i byggnaden.

Klockor med larm
På marknaden finns ett flertal larmande och påminnande klockor av olika varianter. Skillnader 
finns i inställningsmöjligheter, antal larm och talsyntes mm.

Marknadsundersökning
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Tid
Det finns en mängd olika produkter för att illustrera tid för dem som inte klarar av vanliga klock-
or. Den vanligaste av dessa är Timstocken som med hjälp av ljusdioder åskådliggör nedräkning 
av tid. Timestocken finns med tre olika maxtider, 20, 60, eller 80 minuter och då tiden tagit slut 
ljuder en signal. Tillverkare av Timestocken är Westerstrand.

Kalendrar
Ett flertal olika sorters kalendrar finns att tillgå i så väl digital som analog form. Vissa med endast 
större text än vanliga almanackor och andra där klocksymboler kan fyllas i av användaren. Många 
använder sig av ett speciellt internationellt färgkodningssystem för de olika dagarna i veckan. 

Smartphones
Smartphones används av vissa som ett kognitivt stöd och det finns en uppsjö av applikationer, så 
kallade appar, för att hjälpa användaren med diverse uppgifter. Det finns bland annat ett flertal 
applikationer som tidsstör, budgetverktyg, olika lokaliseringsverktyg, listverktyg, inspelnings-
funktioner, påminnelser för medicin och liknande samt olika kalenderfunktioner. Många av ap-
parna utför samma uppgift men har olika många funktioner och är mer eller mindre avancerade. 
Vissa applikationer har webbaserade kopplingar medan andra endast är knutna till mobilen. 

Marknadsundersökning Marknadsundersökning
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Marknadsundersökning

Comai
Comai är ett företag som utvecklar och säljer tre olika mobiltelefonbaserade mjukvaror för per-
soner med någon form av neuropsykiatriska funktionshinder. Mjukvaran är inte kompatibel med 
alla mobiltelefoner och de olika mjukvarorna är inte heller de kompatibla med samma mobiltele-
foner. De tre mjukvarorna har namngets, Chrono Comai, Memo Comai och Mulit Comai.

Memo Comai är ett hjälpmedel där användaren kan lägga in påminnelser i en webbaserad kal-
ender. I Memo Comai ingår bland annat funktioner som checklistor, ljud- och vibrationslarm, 
bild och textstöd, knapplås, snabbknapp i telefonmenyn för att komma till dagschema och sms 
feedback till anhörig eller annans mobil. 

Chrono Comai är ett tidshjälpmedel för personer som behöver stöd för att visualisera tid. Mjuk-
varan lägger sig som en ikon i mobiltelefonen och användaren kan sedan gå in på ikonen, välja 
hur denne vill illustrera tidnedräkningen, ställa in tiden och starta tidnedräkningen. Då tiden är 
slut larmar telefonen. 

Mulit Comai är den senaste av Comais mjukvaror och är en utveckling av de två tidigare. Man 
kan i denna precis som i Memo Comai använda sig av en webbaserad kalender för att lägga in 
aktiviteter men man kan även göra detta direkt i telefonen. Påminnelser kan ges via text, bild, 
film och checklista. Mulit Comai innehåller tidshjälpmedlet från Chrono Comai men även ljud-
memo, krisplan och ekonomihanteringsstöd.

Elektronisk kalender, Förgätmigej abilia

Filofax - Klockogramkalender SIVO

Almanacka med stor stil Iris

Året, Årsboken Trollreda
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Marknadsundersökning

Handi
Handi och Handifon är elektroniska kalendrar med pekskärm som även innehåller funktioner 
som kalender, miniräknare, prisräknare, album, röstanteckningar, formulärhantering, krisplan 
och bildsamtal.  Handifone har även en förenklad telefon- och meddelandefunktion samt kam-
era och en utökad krisplan. Den nyaste Handifon är en mjukvara som installeras i en HTC 
handdator med telefonfunktion av modellen TC II. Handi installeras i en handdator tillverkad 
av Socket.
Larm kan ställas in på båda produkterna och man kan koppla till exempel telefon, formulär och 
checklistor till inplanerade aktiviteter. Man kan komplettera text med bild och även skicka bilder 
i sms istället för text. De är även försedda med talsyntes. 

Marknadsundersökning
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Marknadsundersökning

Utvärdering och analys
Efter att marknadsundersökningen utförts fanns det att produkterna kunde delas upp i tre olika 
grupper, de äldre, mer analoga och de moderna och högteknologiska. 

Till den mer analoga sidan sattes hjälpmedel som Timestocken, medicindosetter och diverse 
olika kalendrar. Dessa hjälpmedel kräver ofta att man har flera stycken för att lösa olika problem. 
De talar inte samma språk vare sig estetiskt eller semantiskt vilket kan leda till problem vid an-
vändning. Utseendena på dessa produkter talar även tydligt om att de är hjälpmedel och ofta har 
ingen större vikt lagts vid att göra dem diskreta.

Till de mer högteknologiska hjälpmedlen sattes smartphones och applikationer. Dessa är inte 
utvecklade för personer med kognitiva nedsättningar och endast en liten del av denna grupp kan 
använda sig av dessa produkter som hjälpmedel. Applikationer kan sägas ha samma problem 
som den analoga gruppen då det gäller att tala samma språk. Här handlar det dock istället om 
olikheter i gränssnitt, färger och uppbyggnad. Detta kan leda till förvirring och svårigheter att 
använda applikationerna. Många personer känner även en stark osäkerhet inför att ladda ner 
applikationer. Detta till största del p.g.a. att de är osäkra på hur och var de ska ladda ner dem, om 
de kostar eller inte och rädsla för virus.

Mitt emellan dessa två grupper anses Handifon och Comai ligga. Detta är mer högteknologiska 
hjälpmedel som är utvecklade för en målgrupp med kognitiva nedsättningar. Det är även inom 
detta område produkten i detta arbete förväntades hamna.
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Djupintervjuer

Anpassningsbar
Produkten måste kunna individanpassas eft-
ersom målgruppen har så olika behov

Tid och planering
Största problemen är att tidsplanera och 
kommunicera. 
För tidsplaneringen låg problemen i att veta 
när man ska utföra saker, när det är dags att 
göra någonting annat och att verkligen utföra 
det som man ska. 
Arbetar med scheman, larm och påminnelser 
samt att man måste bekräfta att man gjort 
det som man blivit påmind om. 
Piktogram och bilder är viktiga, speciellt för 
personer som har svårt för eller helt saknar 
läs och skrivförmåga. 
Bilder på anhöriga i telefonbok underlättar.

Orientering
Svårt att hitta dit man ska
Bilder på vägen kan hjälpa 

Talsyntes
Viktigt för de grupper som t.ex. har talsvåri-
gheter och för synskadade. 
Rensa bort alla onödiga artighetsfraser och 
hålla dem så enkla och sakliga som möjligt.

Krisplan
Vanlig och uppskattad funktion
För situation där personen känner sig 
stressad, orolig eller på annat sätt tappa kon-
trollen över situationen. 
Kan fungera som ett snabbt sätt att få in-
struktioner på hur man ska agera.  

Touchskärmar
Bristen på respons då man trycker på knap-
parna är ett problem
Arbeta med känselassociationer och muskel-
minne för hur man rör sig över skärmen 
Arbeta med alla sinnena för bekräftelse

Ekonomi
Många har ”godman” som tog hand om 
ekonomin
Många skulle vilja klara ekonomin själva och 
kände viss skam över att behöva överlåta det 
till en annan person. 
Skulle klara det själva med rätt hjälp och stöd. 
Arbeta med vissa spärrar och att visualisera 
belopp 
Spärrar för mobilanvändning behövs

Diskussion kring idé om systemlösning 
Stor igenkänningsfaktor i att använda datorn 
Kan underlätta för användaren att ställa in 
produkten själv utan hjälp

För att få en bättre bild av vilka behov som fanns hos målgruppen och hur de produkter som 
fanns på marknaden uppfattades, gjordes öppna intervjuer med assistenter, föreningar, organisa-
tioner, sakkunniga, skolor samt privatpersoner. Här nedan redovisas det viktigaste delarna som 
togs upp i varje intervju var för sig. För att läsa de fullständiga intervjuerna se bilaga 2.

Tommy Hagström
Bygg klokt, medlem i Nhr
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Under intervjun med Maria Bengtzon diskuterades vilka behov och svårigheter Ergonomides-
ing, i sina studier, sett att målgruppen hade med dagens mobiler samt vad hon ansåg behövde 
utvecklas.

Djupintervjuer

Maria Bengtzon
Ergonomidesign

Problem och behov:
Strukturera upp vardagen 
Sociala svårigheter
Dagliga påminnelser, glömmer att äta och 
dricka 
Kopplar veckodagar och aktiviteter till speci-
fika färger
Suport för att utföra olika aktiviteter
Steglistor på hur man gör saker
Drabbas av handlingsförlamning om dagord-
ningen spricker
Verkligen utföra det man ska
Största problemen då man ska flyttar till egen 
bostad
Svårt att ha många bollar i luften samtidigt
Fokuserar lätt på en sak och glömmer allt an-
nat
Organisationssvårigheter går ut över anhöri-
ga och närstående

Hjälpmedel:
Listor och avcheckningssystem och scheman 
Listor på sina vänner för att kunna upprät-
thålla den sociala kontakten
Krisplan

Aspergerforum
Diskusionstråd

Viktigaste behoven 
Hålla kontakten med nära och kära
Genom telefon och meddelanden
Organisera vardagen genom kalendrar

Titta på vad målgruppen vill ha i sina kalen-
drar och att sedan utveckla dem utifrån be-
hoven

Touchskärmar
Svårt för så väl äldre som personer med kog-
nitiva nedsättningar att använda sig av touch-
skärmar i dag
Svårigheter låg i ovana att trycka på någont-
ing som ej är en knapp
Ger ingen respons då man trycker på skärm
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Djupintervjuer

Nicklas 35 år
Lösningsmedelsförgitad

Största behoven och hjälpmedlen
Använder smartphone som hjälpmedel och 
då främst funktioner som almanacka, tidkon-
troll, larm, listor
Nackdel med telefonen var att olika applika-
tioner ser olika ut vilket försvårar användnin-
gen
GPS i mobil samt i bilen där den sistnämnda 
användes mest 
Funktionen att med ett knapptryck få fram 
vägen hem uppskattades

Vardagen
Bygger på rutiner 
Kan ej återuppta avbruten rutin där han 
slutade
Väckt av larm p.g.a. förlorad tidsuppfattning
Mediciner på regelbunden tid samt förva-
rades i veckodosett för att kunna kontrollera 
att de tagits
Promenader på samma ställe varje dag p.g.a. 
oro att gå vilse och stress inför nya situationer
Stort behov av påminnelser under dagen
Larm för att inte fastna i aktiviteter
Problem uppstod då han skulle lämna huset 
eftersom han ej kunde minnas om han t.ex. 
låst dörren eller att han redan åkt tillbaka för 
att kontrollera detta
Använde kameran på telefonen för att fota 
webbadresser, tillställningar, personer eller 
andra händelser för att kunna “minnas” dessa

Handi
Hade en som han inte använde
Svår att få ut från hjälpmedelscentralen
Kunde ej ersätta hans mobil
Ville inte ha med sig två produkter jämt
Handifon hade bra planeringssystem men 
var utvecklat för personer med nedsatt 
förståelseförmåga
Ej logiskt interactionssystem

“Ett användargrässnitt skall vara både tillta-
lande och användbart.”

En intervju gjordes med Niclas, en lösningsmedelsförgiftad man i 35 års ålder för att diskutera 
hur vardagen såg ut för honom och vilka problem och behov han hade. Han var år 2003 med om 
en olycka där han utsattes för en stor mängd av lösningsmedlet Styren, en mjukgörare för plast. 
Exponeringen ledde till att Niclas tappade hela sitt närtidsminne och han minns ingenting som 
hänt efter olyckan. Eftersom han inte kunde komma ihåg någonting han sagt, gjort eller skulle 
göra var han i stort behov av att strukturera och organisera sin vardag. 
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Anita Edström
Ordförande i Autism & Asperger föreningen i Västernorrland

Djupintervjuer

Största problemen
Avsaknad av verbal kommunikation samt 
läs- och skrivförmåga
Olika verbalförmåga beroende på grad av 
nedsättning
Saknar egen motor för att göra saker

Autism följs ofta av ytterligare en eller flera 
utvecklingsstörningar
Leder till stor individualitet i diagnos och 
behov

Hjälpmedel och behov
Bildkommunikation eller egna teckenspråk
Scheman i bildform
Standardfärger på veckodagar
Beroende på nedsättning finns olika behov av 
detaljnivå på scheman
Vissa klarar av tider medans andra inte gör 
det 
Schemana är ofta nedbrutna i moment som 
beskriver hur man gör respektive aktivitet

Viktigast i ett elektroniskt hjälpmedel
enkelt att förstå, lätt att ta med sig, lätt att 
hantera och lätt att lägga in nya saker på
Inte så många inom gruppen som har an-
vändning av telefonfunktion
Vissa klarar av meddelandefunktion
Ingen uppfattning om pengar 
Kontanter var lättare att hantera än betalkort

Problem med dagens hjälpmedel
Dyra, speciellt om man behöver flera
Svåra att ställa in och programmera för as-
sistenter och anhöriga
Ledde till att produkter blev felanvända eller 
inte använda alls



Största problem och behov
Behov av assistent dygnet runt
Avsaknad av verbal förmåga 
Göra sig förstådd av andra
Avsaknad av läs- och skrivförmåga
Använder sig av bilder och teckenspråk
Stort behov av struktur i form av scheman för 
att veta vad som ska ske under dagarna

Hjälpmedel
Veckoschema med löstagbara bilder och 
standardfärger för veckodagar
Assistenter sätter ihop schemat
Efter avslutad aktivitet togs bilden bort
Årsbok för att kunna se aktiviteter längre 
fram samt gå tillbaka och se vad som hänt 
Inget behov av tider på schemat då detta en-
dast stressar
Har schema med ljusdioder som symbolis-
erar tid men detta används inte
Timestock används för att symbolisera tid

Vid aktiviteter utanför lägenheten tas en 
remsa med fastsatta bilder med 
Bra eftersom den liknar veckoschemat
Platta med bilder som kopplas till datorn för 
att kunna spela musik mm
Htc Falck Igle, kommunikationshjälpmedel 
med bilder och talsyntes, användes inte ofta
Provat använda Handi men kunde inte förstå 
syftet med den

Problem med flera av de tekniska hjälpm-
edlen var att de var svåra att ställa in och 
uppdatera för assistenterna vilket ledde till 
felanvändning eller att de inte blev använda 

Inget behov av telefonfunktion p.g.a. avs-
aknaden av verbal förmåga 
Inget behov av meddelandefunktion p.g.a. 
svårigheter i att förstå vad det skall användas 
till

Daniel 28 och två assistenter 
Autistisk med utvecklingsstörning

Ett hembesök gjordes hos Daniel, en 28 årig man autism och utvecklingsstörning. Eftersom 
Daniel saknade verbal förmåga var det hans assistenter som intervjuades angående Daniels var-
dag.

Djupintervjuer

Veckoschema med bilder Schema med ljuddeoder Timestock Medtagbar remsa Aktivitetsbeskrivning

Lådor med aktivitetbilder Mildplatta till dator Komunikationshjälpmedel Årsbok för långtidsplanering och återblickar
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Hjälpmedel som användes i dag
Mobiltelefoner, ett fåtal använde smart-
phones
Kalendrar och scheman
Påminnelser av föräldrar
Handskrivna lappar

Funktioner från brainstormingen
Många vanliga mobilfunktioner togs upp 
men nya funktioner och utvecklingar ön-
skades
Ringa samtal till främst familj och närstående
Önskade snabbnummer till dessa samt foton
Snabbnummer till läkare, psykolog eller 
liknande
Krisplan i form av uppringning, text, bild, 
ljuduppspelning eller liknande
Videosamtal
Inspelning av samtal för att minnas
Textmeddelanden viktiga för att håll kontak-
ten med vänner
T9 uppskattades som stavningshjälp
Mms för att kommunicera utan text
Skicka ljudmeddelanden som alternativ för 

dem som inte kunde skriva
Kalenderfunktioner och påminnelser var 
nödvändiga
Sammankoppla elevernas produkt med sko-
lans schema
Checklistor för handling mm
Sammankoppla produkten med kylskåpet 
för uppdatering om vad som saknas då man 
handlar
Kontrollfunktion för vad som skall göras då 
man lämnar hemmet
Internettjänster i form av att kontrollerna 
busstider, öppentider, nyheter mm
Problem med dessa idag var navigation och 
att hitta rätt sidor
Önskemål om att enkelt komma åt de sidor 
som man använde efterfrågades
GPS-tjänster i form av förenklade kartfunk-
tioner
Kunna se var t.ex. en buss är för att åskådlig-
göra när den kommer till hållplatsen

Alla var eniga om att en sådan produkt var 
tvungen att vara personligt anpassningsbar. 

Höghammarsskolans särgymnasiums estetprogram i Bollnäs
Elever och lärare

Ett besök på Höghammarskolans särgymnasiums estetprogram i Bollnäs utfördes för att dis-
kutera projektet med några av dess elever och lärare. Elever från alla tre åren på utbildningen 
deltog och det var sammanlagt 8 elever och 4 lärare med på diskussionerna. Dessa gick ut på att 
kartlägga vilka hjälpmedel som användes i dag, hur de fungerade, vad de skulle vilja att en sådan 
produkt skulle kunna göra samt avslutades med en skissbrainstorming där eleverna fick skissa på 
sina tankar kring hur några av behoven kunde lösas. 

Djupintervjuer

Skisser som eleverna gjorde utifrån de funktioner som togs upp på brainstormingenDe elever och lärare som 
deltog
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Djupintervjuer

Ett besök gjordes på Västermalms särgymnasium och en intervju utfördes med Maria Berglund, 
assistent med 20 års erfarenhet.

Västermalms särgymnasium Sundsvall
Maria Berglund, assistent

Ett besök gjordes på Örtagården där tre av dess anställda intervjuades angående dagens hjälpme-
del, hur de användes av deras fritidselever samt hur de som personal använde upplevde hjälpm-
edlen.

Örtagården, 
Resurcsenter för kongitivt stöd och fritidsverkamhet

Största problemen och behoven 
Ekonomi 
Förstå om pengarna räcker, hur mycket man 
ska lämna fram och få tillbaka
Svårt med betalkort då de inte är visuellt hur 
mycket pengar man har

Tidsuppfattning och planering 
Olika behov av grad av planering
Ingen förståelse för klockan, använde Time-
stock

Önskade smälta in med de andra eleverna 
Ville inte ta med sina hjälpmedel ut ur klass-
rummen

Största problemen och behoven 
Eleverna med autistisk diagnos använde bild-
scheman
Problem uppstod då bilder i hem, skola och 
på fritids inte var likadana 
Skapade förvirring och stress
Önskan om enhetligt system i och utanför 
hemmet

Problem med tidsuppfattning 
Använde ofta Timestock vid datorerna 

Några elever hade Handifone
Problem för personalen då de fann det svårt 
att hantera denna och de hjälpte ogärna elev-
erna att ställa in dem 
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Djupintervjuer

Kontakt togs med Arne Svensk som var universitetsadjunkt och forskningsstuderande vid lunds 
universitet Certec. Han arbetade med interaktiva system för personer med grövre kognitiva ned-
sättningar och tipsade om en länk (http://www.takterrassen.no/mobil/) till ett antal arbeten om 
mobiltelefonen som hjälpmedel. Nedan redovisas för vad som ansågs mest relevant från dessa 
arbeten.

Arne Svens
Universitetsadjunkt, forskarstuderande Lunds universitet,Certec

Fördelar med mobilen som hjälpmedel
Tillgänglig
Minskar synlighet av nedsättningen

Viktigaste funktionerna 
Kontakta och bli kontaktad via telefon, med-
förde trygghetskänsla
Meddelandefunktion, viktigt för personer 
med nedsatt social förmåga sam bra min-
nesstöd
Larm
Listor
Röstmemon, för minnesanteckningar
GPS, för lokalisering och trygghetskänsla
Mp3, ge trygghet, avskärmning och igenkän-
nande i stressande situationer
Spel, ge avskärmning i stressande situationer

Smartphones som stöd för personer med au-
tism
Test där elever lärde sig använda smartphones 
som hjälpmedel
GPS
Instruktioner 
Planerade utflykter

Smartphonen blev statushöjare, ledde till mer 
positiv inställning till användning
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Djupintervjuer

Utvärdering va djupintervjuer
Eftersom det under djupintervjuerna sågs att en kognitiv nedsättning var så komplex och indivi-
duell för varje människa, ansågs det att man inte kunde utveckla en produkt som skulle passa för 
alla. Produkten skulle istället behöva bygga på ett individuellt anpassningsbart system som kunde 
formas efter användarens behov och krav. Det sågs även under studierna att systemen behövde 
byggas upp i olika grader av nivåer. Detta sågs tydligast i bl.a. behoven av kalenderfunktioner. 
Vissa personer behövde endast en enklare kalender för att klara av vardagen medan andra be-
hövde larm, påminnelser, tidsnedräkning och även beskrivningar på hur aktiviteter skulle utföras.  

De största behoven som sågs hos målgruppen under intervjuerna var att kunna kontakta 
närstående via telefon och sms samt att strukturera upp och klara av vardagen. För att klara det 
sistnämnda användes i dag till största del olika scheman, listor, kalendrar, larm, påminnelser samt 
tids- och ekonomihjälpmedel i analog eller digital form. Telefon- och meddelandefunktionerna 
ansågs ge en stor trygghet till många i målgruppen och de användes bland annat som stöd för att 
klara sig i stressade situationer. 

Oftast användes flera hjälpmedel som uppfyllde olika delar av behoven men användarna efter-
frågade en enhetlig produkt som kunde uppfylla dessa behov och som var mobil och kunde tas 
med överallt. En av de största fördelarna de såg med en mobil produkt var att de kunde använda 
samma system överallt vilket skapade trygghet och igenkännande. 

Ett stort behov av färgkodning och bilder sågs under förstudierna. Inte minst hos grupperna med 
autistiska diagnoser utan läs- och skrivförmåga. Men även för andra grupper ansåg detta vara bra 
stöd för att underlätta och tydliggöra. 

En stor del av vad målgruppen eftersöket hade med känslomässiga behov att göra. En av de 
starkaste känslorna som togs upp hos flera av de olika personerna som intervjuades var en strävan 
efter att smälta in. Målgruppen ville inte ha ett hjälpmedel i den benämning som det användes 
i dagens läge. Man ville inte ha en produkt som visade att man hade en nedsättning utan ville 
istället smälta in med de andra människorna. Man ville även ha en produkt som kunde ge tryg-
ghet och göra att man vågade göra nya saker. De ville med hjälp av produkten klara sig mera 
självständigt i olika situationer och inte vara lika beroende av andra. 

Det kom även fram att många produkter blev felanvända eller inte använda alls p.g.a. att an-
höriga och assistenter inte kunde ställa in dem rätt. Denna grupp önskade ett hjälpmedel som 
var utformat och lättanvänt även för dem som skulle programmera det. 
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Personas

Erik var tidigare snickare och hade ett egen företagare som renoverade och byggde nytt. Han 
var en mycket social person som gillade att träffa nya människor och knyta kontakter. Under ett 
renoveringsarbete 2005 blev Erik utsatt för en längre och stark exponering av lösningsmedlet 
Styren, en mjukgörare för plast. Exponeringen ledde till att Erik tappade hela sitt närtidsminne 
och han kommer inte ihåg någonting som hänt efter olyckan. Detta förändrade Eriks liv totalt 
och han är nu inte längre den sociala och organiserade person som han var innan olyckan. En av 
de svåraste delarna med hans nedsättning är att han inte själv kan se vilken sorts person han är 
i dag. Det är endast genom vänner, familj och sambons förklaringar som han kan se hur mycket 
han förändrats då de berättar om saker han gjort, glömt eller likande. 

Eftersom han inte kommer ihåg någonting han ska göra, gjort, personer han träffat eller har en 
uppfattning om tid har han byggt upp hela sitt liv runt rutiner. Han har ett stort behov av sche-
man, listor, påminnelser och larm för att kunna organisera sin vardag. 

Erik fick efter en tids utredning en Handifon genom sin arbetsterapeut för att hjälpa honom 
att organisera vardagen med de kalendrar och listfunktioner som fanns på den. Han upptäckte 
dock snabbt att han inte var bekväm med denna produkt då den riktade sig till personer med 
förståendenedsättning. Han kände inte att Handifonen kunde ersätta hans vanliga mobil och till 
slut blev den bara liggande hemma. I dag använder Erik sig av en smartphone och olika applika-
tioner för att klara av vardagen. Problemet med dessa är att de inte går att koppla samman och 
ge honom det fullgoda stöd som han egentligen behöver.   

Erik 35 år 
Familj: bor tillsammans med sambon Sara och schäfer Jeppe. 
Bor: Umeå
Sysselsättning: av läkare ansedd som oförmögen att arbeta. 
Intressen: Erik är tekniskt intresserad och har en utbildning i datate-
knik. Han gillar att laga mat och har ett stort filmintresse. 
Kognitiv nedsättning: Lösningsmedelsförgiftad

www.hagons-camping.blogspot.com
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Personas

Anna fick vid 9 års ålder diagnosen Aspergers vilket var en lättnad för så väl henne som hennes 
familj som då fick en förklaring på Annas något avvikande beteende. Diagnosen hjälpte Anna 
och hennes familj att förstå varandra och utveckla en samvaro som fungerar för båda. Hennes 
diagnos betyder för henne att hon lätt skärmar av omvärlden och endast fokuserar på vissa saker. 
Detta leder till att hon har svårt att hålla många bollar i luften samtidigt, organisera vardagen och 
motivera sig till att ta tag i andra saker. Diagnosen innebär även en viss svårighet att upprätthålla 
sociala kontakter.  

Då Anna var 22 år flyttade hon till sin första egna lägenhet som var en studentlägenhet närmare 
universitetet. Tidigare hade föräldrarna hjälpt till att organisera upp vardagen tillsammans med 
Anna och hon behövde då inte ta så stort ansvar själv för att se till att allting blev gjort. När hon 
nu skulle sköta allt själv blev det för mycket för henne. Hon klarade inte av att organisera, fördela 
och prioritera de aktiviteter som man måste göra då man bor själv, så som att städa, laga mat, 
diska, studera, tvätta, betala räkningar och ringa viktiga samtal till läkare, myndigheter, jobb och 
liknande. Anna gick in i perioder där hon till exempel bara studerade och då försummade allt 
annat eller bara städade och då t.ex. inte betalade några räkningar och fick inkassobrev. Situatio-
nen blev så småningom ohållbar och hon var tvungen att flytta tillbaka till sina föräldrar. Detta 
var ett hårt slag mot Annas självkänsla som efter detta känt sig mycket osäker på sin förmåga att 
någonsin klara av att leva ensam. 

Sen två år tillbaka har Anna en pojkvän som hon träffat via skolan. De har diskuterat att flytta 
ihop men hon är rädd att hennes organisationssvårigheter kommer att förstöra deras förhållande. 

Personas

Anna 25 år 
Familj: bor tillsammans med föräldrarna och har ett förhål-
lande med pojkvännen Andreas. 
Bor: Uppsala
Sysselsättning: studerar matematik
Intressen: Annas största intresse är matematik och problem-
lösning. Utöver detta gillar hon att läsa böcker. 
Kognitiv nedsättning: Asperger

Vänner
Elsa 

Tina
Johanna

Anton

Kom ihåg att 

skicka ett sms 

till Tina!

Tvätta på tisdag 

kl 17.00
Sortera tvätten efter färg 

och värme

Lägg i tvätt maskinen

Dosera tvättmedel

Sätt igång maskinen

Ställ klocka

Laga mat kl 18.00

www.momgrind.com Photo credit: shaycam
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Johan fick redan vid födseln sin diagnos om utvecklingsstörning och då han var 12 år fick han 
även fastslaget att han hade en lättare form av autism. Diagnosen innebär att han har vissa 
förståendesvårigheter och att han har svårt att läsa och skriva och använder sig av bilder som stöd 
tillsammans med text. I skolan använder sig Johan av olika hjälpmedel för att kunna hålla koll på 
tiden, scheman mm men han tar inte gärna med sig dem utanför klassrummet eftersom han inte 
vill sticka ut bland de andra eleverna. 

Johan vill vara självständig och klara av saker på egen hand men p.g.a. sina nedsättningar behöver 
han hjälp med många saker. En av de situationer där han känner sig som mest ut stirrad och 
onormal är då han ska gå och handla. Han har ingen uppfattning om ifall pengarna i plånboken 
kommer att räcka till det han vill köpa, vilket leder till att han känner en stark stress då han står 
i kön. Väl framme vid kassan måste han alltid fråga kassörskan om pengarna räcker vilket han 
tycker är mycket pinsamt. Johan har ett hjälpmedel hemma för att hjälpa honom med likande 
uppgifter, men han vill verkligen inte ta med sig det ut eftersom han inte vill att någon ska veta 
att han behöver ett hjälpmedel. Helst av allt skulle Johan även vilja slippa stå med kontanter i 
kassan och istället ha ett bankkort precis som alla andra. Men hans föräldrar anser att detta skulle 
göra det ändå svårare att förstå om pengarna räcker, samt att hans hjälpmedel är utvecklat för 
kontant betalning. 

Johan känner ofta att personer i hans omgivning tror att han bara för att han har en utveck-
lingsstörning och har andra behov, inte bryr sig om att passa in och vara som alla andra i samma 
ålder. 

Personas

Johan 20 år
Familj: bor tillsammans med föräldrarna och sin syster.
Bor: Sundsvall
Sysselsättning: studerar på Västermalms individuella särgymnasium.
Intressen: Johan gillar att spela fotboll och spela gitarr. Han är 
medlem i scouterna och familjen åker ofta på hajker tillsammans.
Kognitiv nedsättning: Utvecklingsstörning och lättare form av au-
tism. 

www.loupiote.com Tristian Savafier
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Personas Idégenerering 1

Med förstudierna som grund inleddes en idégenereringsfas där olika lösningar på de problem 
som hittats togs fram. En skissbrainstorming utfördes med ett flertal kunniga personer och 
nedan visas några av de skisser och koncept som togs fram under dessa idégenereringar.

Under utveckling
Plats för fler 
skisser



26

Koncept

Konceptidé
Med grund av förstudierna och målgruppens önskemål och behov beslutades att ett applikation-
ssystem för smartphones speciellt anpassat för personer med kognitiva nedsättningar var det spår 
som arbetet skulle rikta in sig på. Grundtanken var att ta fram ett system där applikationerna 
låg på en databas hos Doro och att man då man köpte en telefon av dem fick tillgång till dessa 
genom en inloggning. Detta skulle kunna minska den oron kring att ladda ner applikationer som 
fanns hos målgruppen. Tanken var även att man genom ett sådant system skulle kunna utveckla 
applikationerna från en och samma grund för att skapa en enhetlig struktur och uttryck i dem. 
Detta för att göra dem mer lättanvända. Idéer om att synkronisera dator med telefon fanns även 
för funktioner som listor och scheman. Genom att göra det möjligt att lägga in planeringar på en 
webbaserad kalender kunde skolor eller liknande lägga in scheman som sedan synkroniserades 
till mobilens schema. Detta skulle även ge en större yta att arbeta på för att sälla in saker samt en 
större igenkännande faktor vilket kunde underlätta för även anhöriga och assistenter. 

Funktioner
Utifrån förstudierna valdes de viktigaste funktionerna som ett mobilt tekniskt hjälpmedel skulle 
innehålla ut. Nedan listas dessa tillsammans med förklaringar till varför dessa valdes ut samt vad 
som ansågs behöva utvecklas inom de olika funktionerna. 

Telefon
Ett av de största behoven som målgruppen hade var att kunna hålla kontakten med närstående. 
För detta var telefonfunktionen ett av de mest använda sätten. Det gav för många en trygghet 
att kunna kontakta anhöriga om de t.ex. hamnade i stressade situationer. Många använde tel-
efonkontakt som en sorts krisplan där de ringde en assistent eller nära anhörig för att få hjälp. 

Vid utveckling av telefonfunktionen ansågs det att det var viktigt att göra den så lätt som möjligt 
och gärna använda bilder på personer i t.ex. telefonboken för att underlätta för användarna. 

Meddelande
Meddelandefunktionen ansågs av många människor speciellt viktig eftersom den användes i så 
stor utsträckning av dessa. Funktionen var även viktig för många då den gav ett helt nytt sätt 
att kommunicera på. Detta var speciellt användbart för personer som hade nedsatt eller saknade 
social förmåga. De kunde genom meddelanden upprätthålla sociala relationer på ett sätt som an-
nars var omöjligt. Även för personer med minnessvårigheter var meddelandefunktionen en stor 
hjälp. Genom att spara meddelanden kunde personerna spara konversationer och inte behöva 
komma ihåg långa samtal. 

Ett behov av att förenkla denna funktion på samma sätt som telefonboken sågs samt att se över 
möjligheter till att skicka inspelade meddelanden för personer som saknade skriv och läsförmåga. 
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Koncept

Fota
Att kunna fota händelser ansågs av många som ett bra sätt att skapa minnesanteckningar. I vissa 
fall kunde foton av händelser hjälpa personer med minnesförlust att komma ihåg händelser. 
Även här var det en önskvärd funktion bland unga människor då den användes ofta av andra 
och att inte ha den skapade en utanförskapskänsla. Att skicka och ta emot foton var även det en 
eftertraktad funktion och framför allt av personer utan läs- och skrivförmåga.

Vid utvecklingen av fotofunktionen eftersöktes ett enkelt system för så väl fotografering som 
anteckningar och lagringa av fotona. Att även på ett enkelt sett kunna använda sig av fotona i 
meddelanden ansågs som önskvärt.

Schema och kalendrar
Dessa funktioner var viktiga för alla inom målgruppen för att kunna strukturera upp och klara av 
vardagen så självständigt som möjligt. Scheman gav personerna en känsla av att ha kontroll över 
vad som skulle hända vilket gav ett lugn.

Det fanns ett behov av olika grader av system som kunde individanpassas. Färger och bilder an-
sågs av vissa vara ett bra stöd för att förenkla systemen och ge en bättre överblick. 

Checklista
Checklistor ansågs som nödvändiga för många i målgruppen för att kunna skapa listor över saker 
som skulle utföras och checka av dessa. 

Att kunna ta fram avcheckade listor var önskvärt och ansågs kunna ge en trygghet i att man 
utfört uppgifterna korrekt. Funktioner som att koppla samman listor med kalender och schema 
var en önskvärd funktion från målgruppen. 

Tidsstöd
Många i målgruppen hade ingen tidsuppfattning och behövde stöd av olika tidshjälpmedel i 
vardagen. 

Här sågs det nödvändigt att arbeta med olika sätt att illustrera tid eftersom olika personer före-
drog olika illustrationssätt. Enkla inställningsfunktioner ansågs även de vara viktigt att arbeta 
med. 

Gps
Gps var en uppskattad funktion av många inom målgruppen då denna gav en stor trygghet-
skänsla. 

Vid utveckling av denna funktion var det viktigt att arbeta med enkelhet och även olika Gps-
funktioner för att uppfylla de behov som fanns. 

Koncept
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Internet
Speciellt för de yngre i målgruppen var internet viktigt att kunna använda internet, delvis för att 
hålla kontakt med vänner. 

Ett behov som sågs var en förenklad variant av internet för att underlätta för målgruppen. Även 
tidsbegränsningar och andra spärrar var önskvärt. 

Krisplan
Krisplanen var en av de viktigaste funktionerna för personer som lätt blev stressade och låste sig 
i situationer där de inte hade full kontroll. 

Vad krisplanen bestod av var olika beroende på personens behov och utrymme fanns att utveckla 
nya funktioner i denna. 

Ekonomi
Det fanns flera problem då det gällde ekonomi och de var skiljda beroende på nedsättning och 
grad av nedsättning. Ett problem var att veta om pengarna räckte då man skulle köpa någonting, 
ett annat var att åskådliggöra hur mycket man har på betalkortet och även att ransonera pengar 
över en längre period.

Det som ansågs viktigast att arbeta med i detta fall var utvecklingen av ett hjälpmedel för kort-
betalning samt en förenkling för kontantbetalning. 

MP3 
Under djupintervjuerna sågs ett behov hos användarna av att ha tillgång till sin musik. Detta 
kunde vara en trygghet i stressande situationer och ge en avskärmning till omvärlden då detta 
behövdes. Att ha möjligheten att lyssna på sin musik kunde i vissa fall få personer att klara av 
situationer som de annars fann omöjliga. 

Här efterfrågades utveckling av enklare system för att lägga in, hitta och spela upp musiken. 

Koncept
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Koncept

En kravspecifikation och funktionsanalys togs fram för att krav och funktioner produkten skall 
och bör uppfylla.

Kravspecifikation
Funktionella krav
Skall  underlätta hantering
Skall  underlätta vardagen
Skall  vara mobil
Skall  vara anpassningsbar
Skall  passa olika människor
Skall  inneha kommunikationsmöjligheter
Bör   passa olika handstorlekar
Bör   erbjuda greppvariation
Bör   minimera hanteringsmoment

Tekniska krav
Skall  tåla väderomslag
Skall  tåla vardaglig hantering
Skall  vara lättförståelig
Bör  äga låg vikt
Bör   vara miljövänlig

Generella krav
Skall  vara ergonomiskt utformad
Skall  vara estetiskt tilltalande
Skall  signalera pålitlighet
Skall  inge trygghet
Skall  signalera avsändare
Bör   minimera tillverkningskostnader
Bör   vara självförklarande

Funktionsanalys
Underlätta   hantering  HF  
Passa   hand   HF
Passa   individ   N
Tilltala   öga   Ö
Tåla    hantering  N
Äga    livslängd  N
Äga    kvalitetskänsla  Ö
Klara   miljökrav  N
Vara    estetiskt tilltalande N
Medge   återvinning  Ö
Minimera   tillverkningskostnad N

Kravspecifikation och funktionsanalys

HF = Huvudfunktion
N = Nödvändigt
Ö = Önskvärt
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Moodboard

En moodboard skapades för att illustrera de känslor som produkten eftersträvade att innehålla. 
Känslorna grundade sig på de behov och krav som fastställts i intervjuerna. 

Din bästa vän Våga satsa Våga ta steget

GemenskapTrygghetSmälta in

Stilren Doro
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Imageboard

Nokia som reser sig vid samtal eller sms Nokia koncept med böjbar skärm

Olika sätt att få telefonen att stå i lutning

Flexande brödrost Koncept på armbandstelefon Genomskinlig skärm

Utfällbara skärmar

En imageboard togs fram för att visa olika produkter och koncept som inspirerat den fysiska 
modellens form och funktion.

Moodboard
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En studie gjordes över smartphones i dag för att se hur deras interaktionsdesign var utformad. 
Den största vikten lades vid menyer, telefonböcker, kalendrar och navigering. Manövreringen 
filmades och studerades sedan för att lättare kunna se fel och brister liksom positiva funktioner 
och upplägg. En diskussion fördes även med ett antal smartphone-vändare angående deras syn-
punkter på systemen.

Utvärdering
Huvudmenyer
Huvudmenyerna skiljde sig något åt på de olika telefonerna men vanligast var en förstasida 
med bilder och underliggande text på de olika funktionerna. På alla telefoner som testades an-
vändes en svepande rörelse över skärmen för att bläddra åt sidan till andra menyer, kalendrar eller 
liknande som låg intill huvudmenyns fönster. Endast på en av skärmarna fanns en navigations-
board som visade var man befann sig bland dessa sidor. Det fanns inte heller någon indikator på 
någon av telefonerna på att det fanns sidor intill huvudmenyn. 

Telefonbok
Telefonböckerna bestod i de flesta fallen av listor på personer i namnordning. Två av de nyare 
telefonerna hade funktioner där telefonböckerna kunde synkroniseras till bilder på personerna 
via Facebook. Detta var av användarna en uppskattad egenskap men de uttryckte att problem 
kunde uppstå där telefonboken förlorade bildinformationen och en ny synkronisering var tvun-
gen att göras. 

Kalendrar
Kalendrarna på de olika telefonerna såg mycket identiska ut på telefonerna som testades. De 
var utformade som månadskalendrar där den aktuella dagen var markerad. Inställningarna av 
nya aktiviteter var dock olika utformade och vissa svårare att förstå än andra. Gemensamt för de 
mindre telefonerna var att deras små skärmar gjordes inställningar av detta svårt och feltryckn-
ingar var vanligt. Ingen av personerna som diskussionen fördes med använde sig i någon större 
utsträckning av sina kalendrar på telefonerna. De uttryckte bl.a. att de inte tyckte att de gav en 
bra överblick samt att de var besvärliga att ställa in. 

Övrigt
Vissa av telefonerna hade fasta, analoga knappar för att navigera till huvudmenyer, bakåt i meny-
er eller liknande. Denna funktion uppskattades av flera av användarna då detta enligt dem fanns 
en trygghet och enkelhet i att veta att dessa knappar var på samma ställe och utförde samma 
kommando hela tiden. På övriga telefonen utan dessa knappar fanns en board på skärmen med 
olika grundval men denna ändrade sid beroende på var man befann sig i telefonen och ingen av 
symbolerna hade en fixerad position. 
Ett problem som sågs då mobilerna skulle navigeras liggande på plant underlag. Skärmarna var 
inte gjorda för detta och störande reflektioner resulterade i att användaren var tvungen att luta sig 
rakt över telefonen för att se vad som stod på skärmen. Några av telefonernas yttre utformning 
försvårade även manövrering på plant underlag då de hade kupade och avrundade undersidor. 
Detta resulterade i att telefonen gungade då skärmen trycktes ned. 
En positiv egenskap som flera av telefonerna besatte var att knappar ändrade färg vid beröring så 
att användaren lättare kunde se att denne valt rätt knapp.

Studie över smartphones
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Flippande skärm som rör sig med telefonens rotation Analoga knappar

Huvudmenyer på de telefoner som testades

Kalenderfunktioner

Telefonböcker

Skärm vid samtal Färgbyte på knappar Annalogt tangentbord

Studie över smartphones
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Under intervjuer med tre experter togs Handifon och Comai upp för att ge en bättre bild av hur 
dessa system fungerade och upplevdes av såväl anvädare som av assistenter och anhöriga. 

De personer som valdes ut till intervjuerna var Ingolf Söderlind, speciallärare och studie- och 
yrkesvägledare på Västermalms skola, Maria Berglund, assistent vid Västermalms skola och 
Anna-Karin Hagenvalld på Hjälpmedel Västernorrland. På hjälpmedel västernorrland gjordes 
samma navigeringsöverblick som utfördes på smartphones. 

En sammanfattning av de kommentarer som gavs angående de två produkterna redovisas nedan. 
För hela intervjuerna se bilaga 4. 

Handifon och Comai

Brister som framkom om Handifon
Klassades ej som hjälpmedel av alla kommuner
Den nyaste modellen hade knappar markerade med klisterlappar som kunde falla av
Gick man ur mjukvaran fungerade inte larm eller andra funktioner
Talsyntesen resulterade i att man var tvungen att bekräfta alla knapptryckningar med dubbelk-
lick eller genom att klicka på ytterligare en knapp
Val måste ofta bekräftas
Internet gick ej att använda på Handifon
Mms kunde inte skickas 
Funktionen att skicka bilder via meddelande istället för text fungerade inte som förväntat
För varje inställning som gjordes blev den svåre att programmera
Av eleverna sågs Handifone som ett hjälpmedel vilket gjorde att de inte ville använda den. 

Brister som framkom om Comai
Endast ett fåtal kommuner klassade detta som hjälpmedel
Ej kompatibel med alla telefoner
Lade sig som en “telefon i telefonen“
Man var tvungen att varje gång man ville använda tidsstödet välja illustrationssätt 
Saknade indikation på att man kunde skrolla ner på sidor
Datorsystemet blev komplicerat då lösenordet behövde bytas ofta eftersom många hade tillgång 
till det

Studie över smartphones
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Studie över smartphones

Handifon
Klassiska temat på 
huvudmenyn

Moderna temat på 
huvudmenyn

Då val markerats 
måste grön pil klickas 
eller så måste dub-
belklickning göras på 
valet

Efter val kan talsyn-
tesen klickas för att få 
valet uppläst

Alfabetiskt tangent-
bord för att skriva 
egna sms 

Handifons hjälp-
medel för kontant 
betalning

Summan slogs in

Pil trycktes för att 
komma vidare

En lista på de sam-
manslagna värdena 
och summan visades

Uppmaning om att 
lägga fram summan 

Genom att klicka på 
kontanterna lades de 
fram

Telefonen gav förslag 
genom ram runt 
bilderna

Då summan blivit 
uppnådd kom denna 
sida fram

Klickades pilen kom 
information om 
växel fram 
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Växeln visades som 
bilder 

Kalenderfunktionen 
i Handufon

Lägga till ny aktivitet

Val kunde göras för 
typ av aktivitet

Genom att klicka på 
de olika fälten kunde 
namn och tid läggas 
in

Tidsinställning Val om påminnelse-
funktion

Tiden som var 
kvar till aktiviteten 
åskådliggjordes med 
ifyllda cirklar som 
minskade

Den sista cirkeln be-
stod av flera prickar 
som symbolicerade 
minuter

Veckoschema i Han-
difon

Studie över Smartphones
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Comai lade sig som en 
ikon i telefonen

Undermenyn till ikonen 
där Comais funktioner 
låg

Comais tidshjälpme-
del där val av hur tiden 
skulle illustreras ställdes 
in

Nedräkning av tid med 
en av illustreringarna

Comais hjälpmedel för 
kontanta köp
Ögat var knappen för 
att gå vidare då summan 
ställts in

Summa som skulle läg-
gas fram
Genom att trycka på 
kontanterna lades de 
upp på den röda ytan

Då rutan blev grön hade 
man lagt fram tillräck-
ligt med pengar
För att se hur mycket 
väckel man skulle få 
klickade man på den 
lilla symbolen i hörnet

Växelpengarna visades 
som bilder på kontanter

Studie över smartphones

Comai
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Kartor byggdes upp över hur systemet tänkts fungera och skisser gjordes för att illustrera de 
olika delarna i systemen. Se bilaga 3 för fullständiga kartor och bilder över alla system

Interaktionsdesign - Kartor över systemen

Alternativ på huvudmenyer 

Ekonomihjälpmedel

Förslag på telefonmenyns upplägg för att skapa enkelget

Lättöverskådlig Indikatorer på intilligande funktioner

Summa kan ställas 
in av anhörig eller 
assistent

Närmaste anhöriga 
på förstasidan

Bilder på 
kontakter för att 
underlätta
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Intervjuer med tre experter utfördes där diskussionsunderlaget var de kartor och skisser som 
gjorts. De personer som valdes ut till intervjuerna var Ingolf Söderlind, speciallärare och studie- 
och yrkesvägledare på Västermalms skola, Maria Berglund, assistent vid Västermalms skola och 
Anna-Karin Hagenvalld på Hjälpmedel Västernorrland. 

Intervjuerna gav god information för hur man bör tänka vid utvecklingen av ett sådant system.
En sammanfattning av intervjuerna redovisas nedan. För hela intervjuerna se bilaga 4. 

Utvärdering

Menyer 
Ur intervjuerna framkom att inlärning var en stor och viktig del då användarna skulle lära sig en 
ny produkt. Man kunde inte utveckla en produkt som fungerade för alla direkt, vissa behövde en 
inlärningsperiod för att lära sig känna igen vissa nya bilder eller för att lära sig vissa moment.  Ju 
lättare och bättre systemen var uppbyggda desto kortare inlärning behövdes dock.
Att använda redan inlärda symboler eller färger sågs därför vara det bästa alternativet. T.ex. att 
använda sig av en grön färg för positiva- och bekräftande val och rött för negativa- och demen-
terande val. Framkom gjorde även att antal funktioner i telefonen behövde vara individanpassat. 
Vissa personer klarade bara av att ha ett par funktioner och då ansågs det att övriga funktioner 
skulle förvirra och störa. Samtliga av de intervjuade personerna ansåg att skärmen skulle vara så 
ren som möjligt och att man borde undvika onödig information. Detta för att inte skapa störande 
objekt för användarna. Alla moment i menyer och liknande skulle även de innehålla så få mo-
ment som möjligt och inte bekräftande steg var nödvändiga. 

Huvudmeny
Här ansågs det att text i samband med bild var det bästa alternativet. 

Telefonbok
Bilder på personerna i telefonboken ansågs det var en bra funktion för att det skulle bli enklare 
ringa till den man vill nå. 

Krisplan
En bra utformad telefonbok troddes kunna ersätta krisplanen för ett flertal användare.

Sms och mms
Sms var en viktig funktion, speciellt för yngre användare. 
Mms var även det en efterfrågad funktion.

Internet
En funktion som efterfrågades var tidsbegränsning och påminnelser för hur länge man varit inne 
på internet. 

Tidkoll
De viktigaste funktionerna ansågs vara att kunna ställa in larm och tid nedräknare. 
Eleverna hade stora variationer i hur de förhöll sig till tid och personliga inställningar sågs som 
nödvändiga. 

Interaktionsdesign - Kartor över system
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Ekonomi
Att visa bilder på pengar ansågs vara viktigt för vissa i målgruppen. 
Idén om att anhörig eller assistent skulle kunna förinställda summan åt användaren ansågs vara 
en bra idé. 
Att kunna kontrollera hur mycket pengar man hade på kortet ansågs även det som en bra funk-
tion och speciellt då kort blev allt vanligare. 

Checklistor
Hur användarna ville att listorna skulle vara utformade sågs som mycket individuellt. Men de 
ansåg dock att bilder kunde vara ett bra stöd i sådana för att minska stress. 

Schema
En mall sågs som nödvändig för att bygga upp scheman.  
Även här trodde de att bilder och text borde användas tillsammans. 

Ställa in på datorn
Detta ansågs som positivt framförallt för att det gav igenkänning och man kunde få en större 
arbetsyta än på telefonskärmen. 
Att även kunna synkronisera scheman via datorn till telefonen upplevdes också som en bra funk-
tion då detta skulle skapa en mer enhetlig vardag för användarna. 

Övrigt
Vilka bilder som fungerar ansågs vara högst individuellt men de påpeka att inlärning och 
igenkänning hade var av stor vikt. 
Då det gällde dagens funktion med att dra över skärmen för att bläddra eller att använda fin-
gerrörelser för att zooma, ansåg samtliga att detta inte skulle fungera. De trodde istället på att 
använda sig av pilar och knappar för att utföra dessa moment.

Interaktionsdesign - Karitor över system
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Avgänsning

Efter de utförda intervjuerna och diskussionerna kring systemets uppbyggnad gjordes en avgrän-
sning där det beslutades att endast huvudmenyn, telefonboken och ekonomidelen skulle arbetas 
igenom och åskådliggöras som slutprodukt. Dessa skulle visa på det system som tänkts användas 
genom hela interaktionsdesignen i en framtida utveckling av detta. Även den yttre utformningen 
skulle tas fram och åskådliggöras i en fysisk modell. Det beslutades även att förslag på hur synk-
ningen mot dator och internet via en hemsida ej skulle ses över under retta projekt.

I följande delar av rapporten delas det interaktiva systemets utveckling och modellens utveckling 
in i var sin del för att ge en bättre överblick över arbetets gång. Slutresultaten kommer att redovi-
sas i en slutlig, sammanslagen del av rapporten. 
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Utveckling av interaktionsdesign
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Med grund av förundersökningarna byggdes förslag på hur menyerna skulle kunna vara utfor-
made upp. Nedan visas några av de tankar som låg till grund för uppbyggnaden av menyerna. 
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först i telefonboken Huvudmeny- och 
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Bilder på alla 
kontakter
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Symbol som visar 
att det går att ringa 
genom att klcka
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svarat
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Utvärdering och analys av användartestet 
Nedan redovisas för vilka slutsatser som kunnat dras från användartesterna. 

För att göra det så enkelt som möjligt för målgruppen fanns det att mycket i ett sådant här sys-
tem handlade om inlärning och att minimera antalet steg i aktiviteterna. Beroende på grad av 
nedsättning sågs det även att användaren i vissa fall behöva en inlärningsperiod med stöd för att 
lära sig systemet. Det sågs då viktigt att systemet fungerade likvärdigt för användaren som för 
assistent eller anhörig, så att denne kan ge ett fullgott stöd vid inlärningen och undvika felinlärn-
ing.

Menyer
Menyerna annsågs behöva vara överskådliga och kunna anpassas efter hur många funktioner an-
vändaren klarade av att använda. Menyerna önskades även var så avskalade och ren som möjligt 
för att undvika störande- och förvirrande objekt. I huvudmenyn sågs inte navigeringspilar och/
eller navigerings-board som ett bra alternativ för denna målgrupp då dessa endast försvårade 
användningen av systemet. Det bästa alternativet för huvudmenyn fanns vara att alla funktioner 
låg på en sida. Om funktionerna skulle bli så många att de inte får plats ansågs det att man med 
säkerhet kunde anta att användaren hade så pass god kognitiv förmåga att denne klarar av att 
bläddra mellan sidor i menyn.
Att däremot navigera inne i menyerna, så som i telefonboken, med pilar visade sig vara ett kom-
munikativt och bra sätt att visa att det finns mer saker på en sida. 

Symboler och färger
Text i samband med bild ansågs vara det bästa alternativet för symboler i hela telefonen. För 
de personer som kunde läsa blev bilden ett stöd och för dem som delvis eller helt saknade läs- 
och skrivförmåga kunde text i samband med bild skapa ett igenkännande för ordbilden. Vilka 
symboler som fungerar ansågs handlar mycket om inlärning och vad som används av samhället 
i andra sammanhang i dag. Väl inpräntade symboler som t.ex. telefonluren fungerade bra för 
målgruppen och de övriga symbolerna bör eftersträva att ges en lika god igenkänningsförmåga. 
Att arbeta med färger uppgavs som ett bra sätt för att underlätta för målgruppen. Dessa använd 
sig redan mycket av färger för att koda olika saker i andra situationer i vardagen. Färgerna hjälpte 
användarna att göra rätt val även om dessa inte förstod bilden eller kunde läsa texten. Rött och 
grönt ansågs vara de två viktigaste färgerna att arbeta med då det gäller positiva-/bekräftande- 
respektive negativa-/avvisande alternativ i menyerna. Även i frågan om hur man skulle veta att 
knappar blivit nedtryckta sågs det som ett bra alternativ att arbeta med färger för att åskådlig-
göra detta. Att knappen helt bytte färg till en positiv färg som t.ex. grön och även kanske ändrade 
utseende eller position ansågs vara de bästa alternativen.

Användartest 1 - menyer
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Telefon
Bilder på personer i telefonboken sågs vara ett bra stöd för att användarna lätt skulle hitta den de 
ville kontakta. Att även ha utvalda personer på första sidan i telefonfunktionen underlättade för 
användarna. För personer som endast klarar av ett fåtal kontaktpersoner ansågs detta fönster helt 
kunna ersätta telefonboken och bidra till produktens individanpassning. Att koppla symboler 
och moment som liknar dem i vanliga telefoner och dagens mobiltelefoner fanns vara ett bra sätt 
att nå igenkänningsfaktorn och underlätta för målgruppen.

Ekonomi
Ekonomidelen kräver ett system och upplägg där ingen del kräver läskunnighet av vare sig siffror 
eller text. Detta ansågs kunna uppfyllas med hjälp av bilder och en större tydlighet.
Att använda andra tecken än plustecknet ansågs inte aktuellt i detta fall och de övriga tecknen 
bör tas bort från uträkningssidan. Att kunna ställa in huruvida bilder på summorna skall vi-
sas eller inte var önskvärt då detta gav en mer individanpassad produkt där användaren kunde 
bestämma svårighetsgrad efter sin förmåga. 
Information om hur mycket pengar personen i fråga skulle få tillbaka var i detta fall onödigt. 
Funktionen ansågs dock viktig att behålla p.g.a. att ett behov av denna funktion tidigare setts 
hos målgruppen.
Möjligheten för assistenter eller anhöriga att förinställa summan åt användaren ansågs av båda 
parter som en bra funktion. Valet bör dock finnas för användaren att själv ställa in summan.  

Användartest 1 - menyer
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Användartest 2 - symboler

En undersökning gjordes för att fastställa vilka tecken som ansågs symbolisera de olika funktion-
erna bäst. Eftersom igenkännande var den viktigaste faktorn för målgruppen ansågs det att testet 
skulle utföras inte bara på målgruppen utan även på andra personer och i synnerhet då unga. 
Detta eftersom de symboler som unga personer i dag anser vara bäst kommer att bli de symboler 
som används mest inom en snar framtid. Detta kommer medföra att det är dessa symboler som 
personer med kognitiva nedsättningar tros växa upp med. Tjugo testpersoner valdes ut där fem 
av dessa hade någon form av kognitiv nedsättning och var mellan 18 och 20 år, tre var i mellan 
52 och 59 år och resterande testpersoner var mellan 18 och 30 år. 

Utvärdering 
Telefonfunktionssymbol
Den symbol som av användarna bäst ansågs symbolisera telefonfunktion var telefonluren. Den 
ansågs av testpersonerna vara lättast och tydligast att förstå. Bilden på en telefon var även den 
populär men ansågs av många vara onödigt stor. 

Ekonomisymbol
De ekonomisymboler som uppskattade mest var spargrisen och kontanterna. Det var dock mån-
ga av testpersonerna som tyckte att spargrisen symboliserade sparande och inte passade för än-
damålet. Om kort skulle användas var samtliga eniga om att symbolen för kort var tydlig och bra.

Steg bakåt
Den pil som bäst symboliserade ett steg tillbaka ansåg testpersonerna var pil nummer ett. De 
övriga pilarna förknippades bland annat med “ångra” funktioner.
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Inspelningssymbol
Användarna fann den moderna mikrofonsymbolen bäst illustrera inspelningsfunktion. Denna 
var en klar favorit bland de i testgruppen som hade kognitiva nedsättningar. De rullande banden 
ansågs vara bra för att symbolisera att inspelning pågick.

Huvudmeny
Den symbol som ansågs bäst för att illustrera huvudmenyn var huset. 

Användartest 2 - symboler

Telefonbok
Användarna upplevde att bilden på människan och telefonluren var tydliga och bra illustrationer 
på telefonbok. Det rådde dock spridda meningar om vilken storlek de olika delarna borde ha och 
vilken av dem som borde prioriteras. Många föreslog att ramen runt de olika delarna borde vara 
formad som en bok eller ett häfte för att tydligare markera att det var en telefonbok. 
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Avsluta telefonsamtal
En majoritet av testpersonerna tyckt att den liggande och överkryssade telefonluren var den 
tydligaste symbolen för att visa att man avslutade ett samtal. Vissa ansåg dock att den gav ett 
motsägelsefullt budskap då den visade en liggande telefonlur som betydde avsluta och på det ett 
kryss som också betydde avsluta. De menade att detta kunde tolkas som att samtalet inte skulle 
läggas på

Possitiv- respektive negativ symbol
Det rådde stora skillnader i vilken symbol som ansågs vara den bästa för att illustrera positiva- re-
spektive negativa meddelanden. Många ansåg att smileyn var bäst medan andra ansåg att denna 
kunde upplevas som stirrande och obehaglig. De testpersoner som hade kognitiva nedsättningar 
upplevde timmen upp respektive ner att vara det bästa alternativet.

Användartest 2 - symboler

Knappsats
För att symbolisera knappsats annsågs bild nummer ett och två vara de bästa. Vissa ansåg att 
telefonluren gav mera tydlighet medan andra tyckte att den var övertydlig. 
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Föredragen knappsats vid uträkningar
Vid frågan om vilken knappsats användarna ansåg bäst vid uträkningar tyckte majoriteten att en 
knappsats som på mobiler var det bästa alternativet. Detta p.g.a. att de var mest vana vid denna 
knappsats och fann den lättare att använda.

Illustrera kontanter
Många av testpersonerna utan kognitiva nedsättningar ansåg att den stiliserade bilden av pen-
gar var lättare att förstå än fotona. De ansåg att denna var mindre rörig och stilren. Personerna 
med kognitiva nedsättningar föredrog dock fotona och i synnerhet de personer som saknade 
läsförmåga. 

Användartest 2 - symboler

Knappsats för att skriva text
De knappsatser som testpersonerna ansåg var enklast att använda var nummer ett och två. De 
ansåg att dessa var lättast eftersom de användes varje dag på telefoner eller datorer och en stor 
vana fanns att använda dem hos alla. Den alfabetiska ordningen troddes av vissa vara bra för per-
soner med kognitiva nedsättningar men denna målgrupp valde liksom resterande testpersoner 
alternativ ett eller två.
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Symboler

Utseende av symboler i telefonen
En diskussion fördes med Maria Berglunda rörande vilken sorts symboler som borde användas i 
produktens interaktionssystem. Maria ansåg att animerade bilder var en bra idé då detta var vad 
de till största del använde i dag som bildkommunikation. Detta bortsågs dock då ett val mellan 
animerade bilder och piktogram skulle göras eftersom det ansågs att piktogrammen var enklare i 
dessa fall samt att de skapade ett lugnare och mer neutralt uttryck på skärmen.  Animerade bilder 
kändes för föriga och det troddes ge för många färgintryck som störde det utvecklade färgsys-
temet som tagits fram. För att ändå ge bilderna ett eget uttryck och frångå den något strikta och 
tråkiga association som piktogram har fått gavs bilderna en opacitet och en nedsjunken effekt på 
knapparna i telefonen.

För att göra ge alla bilder samma känsla och knyta samman dem med det yttre formspråket 
skissades samtliga för hand innan de lades in i Illustrator för ritas upp i vektorform. Alla bilder 
gavs där samma linjetjocklek för att inte konkurera mot varandra.

Några av de symboler som skissades och sedan ritades upp o vektorform

Slutresultatet för hur bilderna skulle illustrerasVektoriserade bilder
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Typsnitt

Intervju med Mikael Becker
Universitetsadjunkt i Grafisk form vid Mittuniversitetet

För att göra texten så lättläst som möjligt var det viktigt att välja ett lättläst och ändamålsenligt 
typsnitt. Kontakt togs därför med Mikael Becker, Universitetsadjunkt i Grafisk form vid Mittu-
niversitetet. En mailkonversation fördes med honom angående alternativa typsnitt och vad som 
var viktigt att tänka på i ett arbete som detta. 

Nedan redogörs för de viktigaste delarna i mailkonversationen. För att läsa hela konversationen, 
se bilaga. 

Mikael berättade att med den nya generationen av smartphones där upplösningen var runt 300 
bpi behövde man inte välja ett typsnitt som var gjort för skärmar vilket annars var mycket viktigt 
för läsbarheten. Upplösningen på dessa nya skärmar var enligt honom så hög att det inte gick att 
skilja skärm från papper. 

Mikael tipsade om ett antal typsnitt som hade en hög läsbarhet. Bland dem fanns Verdana och 
Georgia som han ansåg var några av de bästa typsnitten då de hade mycket hög igenkännings-
grad. Han påpekar att vanan av typsnitten har en stor vikt i grad av lättbarhet och att ett typsnitt 
som utvecklats för att vara lättläst kunde uppfattas som svårt för att det inte fanns någon igen-
känning i det. 

Mikael berättade att snas-seriffer var bäst att använda på skärmar men att det fanns seriffer som 
var utvecklade för detta.  

Det bästa alternativet enligt Mikael var att ha ett flexibelt och inställningsbart typsnitt. Att även 
kunna ställa in bakgrundsnyanser var enligt honom en bra funktion för dyslektiker. Bakgrunden 
var en del som Mikael tryckte på att var nödvändig att tänka på oavsett användare. Han påpekade 
att många smartphones i dag hade så ljusstarka skärmar att kontrasterna blev för stora och detta 
medgav försämrad läslighet.  

Med grund av denna intervju valdes typsnittet Verdana för att användas i mobiltelefonen. 

Verdana
Verdana är ett öppet typsnitt som i denna 

rapport även använda i bildtexterna
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Utveckling av fysisk modell
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Vid utformningen lades fokuset på att den skulle vara lätt att använda och hantera för målgrup-
pen. Eftersom många inom målgruppen hade nedsatt handfunktion och motorik ansågs det extra 
viktigt att skapa en produkt som underlättade upptagning och handhållning. 

Nedan visas några idéskisser och koncept på produkter. 

Idégenerering 2 - modell
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Sex stycken lermodeller togs fram för att illustrera de form- och funktionsidéer som fanns 
kring produktens utformning. Eftersom förstudierna visat att målgruppen vill smälta in och ha 
produkter som är som alla andras, ansågs det relevant att testa modellerna på såväl personer med 
som utan kognitiva nedsättningar. Modellerna testades sammanlagt av 13 personer med olika 
ålder, kön, bakgrund och handstorlek. Sju av testpersonerna studerade vid den internationella 
masterutbildningen, Human care design, på Mittuniversitetet. Dessa togs med p.g.a. sin kompe-
tens samt för att utreda modellernas gångbarhet på en internationell marknad.

Testpersonerna fick i testet kommentera de olika modellerna en och en varefter de rangordnade 
dem efter vilken de tyckte bäst om. För en fullständig dokumentation av kommentarer på mod-
ellerna, se bilaga 5.

Användartest 1 - modell

1 65432

Bilder från användartester med lermodeller

Lermodeller
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“Jättebra i handen”
“Lite stor”
“Använder två händer”
“Behöver inte ens hålla fast den”
“Intressant”
“Coolt”
“Lätt att ta upp“

“Bekväm”
“Lätt att hålla med en hand”
“Ingen bra räckvidd för tummen”
“Ser för komplex ut”
“För tunn”
“Bra att ha på bord”

Modell 2

“Ger stöd runt handen”

“Tappningsskydd”

“Mer stöd upptill”

“Fungerar inte för höger hand”

“Skönt urgröpt på displayen”

“Bra avrundning på sidor och nertill”

“Lätt att manövrera”
“Lite för stor”
“Min Iphone glider ur handen men den här 
stannar”
“Det spelar ingen roll att den är böjd om jag 
har den i handväskan “
“Stilren”

“Osäker att stoppa i fickan”
“Behändig”
“Stadig”
“Ligger bra i handen”
“Skön att använda stående”

Modell 1

“Bra och tydlig riktning”

“Om den skulle flexa och kunna bli rak 
vore det toppen”

“Lätt att ta upp och hålla”

“Bättre utan dubbelböj”

“Kanterna är lite för raka och vassa”

Användartest 1 - modell
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“Bra storlek”
“Skön att ha stående på bordet”
“Lite som en clamshell”
“Käns stadig”

“Lätt att ta upp”
“Bra om man vill titta på film”
“Som en bärbar dator”

Modell 3

“Man kan hänga den över handen”

“Om man kan vika den är det bra”

“Bra för skrivbordsjobb”

“Om man kan byta färg vore det coolt”
“Funkar för både killar och tjejer”
“Käns inte lika stor som de andra”
“Inte bekväm att hålla i med händerna”
“Man tappar aldrig bort den”
“En perfekt sportmobil”

“Ett armband är aldrig fel”
“Rolig att ha på armen”
“Coolt, why not?“
“Praktisk”
“Super nice”
“Den har potential”

Modell 4

“Skärmen över hela som följde med om mobilen 
roternar”

“Jag vill kunna stänga den”

Användartest 1 - modell
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“Käns feminin och kvinnlig”
“Menyn är förvirrande”
“Sminkspegel eller puderdosa”
“Opraktisk”
“Stadig”
“Får gärna vara mindre”

“Svår att se riktning på”
“Passar inte handen”
“Ok att använda med en hand”
“Prova oval”
“Käns som att hålla i sten”

Modell 6

“Bra att ikonerna är nära varandra”

“Gör ont i handen”

“Vass på något vis”

“Svår att ta upp”

“Runda av mer undertill“

“Liknar linjal”
“Rolig”
“Ganska smidig”
“Käns som att det fins knäckrisk”
“Ett spännande format”
“För lång“
“Har potential till att bli oerhört praktisk”
“Skulle passa snikarbyxor bra”

“Förvirrande”
“Svår att ha i fickan“
“Bra om man kunde dra ut eller fälla ihop 
den”
“Opraktisk”
“Intressant”
“Bra för olika handstorlekar”

Modell 5

“Gillar att ha valen på rad”

“Överskådlig”

“Svår att hålla utan att täcka skärmen”

“Svår att ta upp“

Användartest 1 - modeller
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Stapeldiagram över poängsättning av lermodeller.

Användartest 1 - modell

Utvärdering
Storleken på användarens hand hade en stor avgörande roll för hur väl produkten passade deras 
hand. Samtliga av modellerna fick så väl kommentarer om att de var för stors som att de var för 
små. Det ansågs här att en ideal storlek var omöjlig att åstadkomma och att vikten skulle läggas 
vid att ta fram en modell som passade så många som möjligt. 
Modellerna nummer 1-4 ansågs vara lätta att plocka upp p.g.a. sin distans till underlaget. Av 
dessa ansågs modell 1 och 2 vara de som var skönast att hålla i. De övre krökningarna på dessa 
modeller ansågs göra dem bekväma att hålla i samtidigt som det gav ett bra stöd och förhindrade 
modellerna från att glida ur handen. Även modell nummer 3 ansågs ha den sistnämnda egenska-
pen då man kunde vända på den och hänga den på handen. Modell nummer 2 var inte anpassad 
för att användas i vänster hand men användarna uppskattade dess organiska utformning och an-
såg att den passade handen mycket väl. Radierna på sidorna samt nedtill på denna modell ansågs 
som bekväma av användarna 
Funktionen med en lutande skärm hos modell 1-3 var en av de mest uppskattade funktionerna 
av samtliga testpersoner. De ansåg att detta var en bra funktion som underlättade användning av 
produkten på t.ex. ett skrivbord eller då man ville ställa den i visningsläge av något slag. 

1 65432
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Idégenerering  3 - modell

Det modellkoncept som valdes att gå vidare med var ett där telefonen kunde luta uppåt mot 
användaren eftersom detta var en av de mest uppskattade funktionerna hos testmodellerna. Även 
stöd för handen och en distans till underlaget var funktioner som ansågs intressanta att arbetas 
vidare med. Ett antal skisser togs fram på olika koncept på modellen och de redovisas nedan med 
skisser och förklarande texter. 

Ett av de mest intressanta koncepten ansågs vara en flexande telefon som kunde resa sig upp 
genom knapptryck eller annat kommando. Denna lösning gav dock en mängd problem vad 
gällde tekniska lösningar, material och utvecklingsmöjligheter. Bl.a. olika smarta textilier sågs 
över för att hitta tekniska lösningar på funktionen. Ett alternativ som togs upp för kunna utföra 
funktionen var även olika ledade lösningar. Dessa kändes dock inte aktuella för målgruppen. 
Efter avstämning med företaget och samtal med handledare på skolan beslutades dock att mod-
ellen skulle göras i en fast form eftersom detta var en mer realistisk riktning av arbetet.
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Sju modeller i polymer togs fram för att testa olika lutningar, grepp och former. Eftersom den 
största vikten i arbetet låg vid interaktionsdesignen ansågs det inte nödvändigt att göra rester-
ande modelltester lika stora och grundliga som det tidigare. Därav diskuterades modellerna en-
dast med ett antal utvalda personer med erfarenhet av designarbete samt skickades till företaget 
för kommentarer.  De modeller som ansågs vara mest intressant att fortsätta med var modellerna 
nummer 6 och 7 men även avrundningen av hörnen på modell nummer 2, vilka uppskattades av 
de personer som testade modellerna.   

1

2

3

4

5

6

7

Användartest 2 - modell

Modellbygge En transparant modell togs fram i plexiglas och uppskattades av testpersonerna, den ansågs dock 
medföra ett allt för stort störande och distraherande moment för målgruppen.
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En av de utvärderingar som gjordes av modellerna

Användartest 3 - modell

En återkommande kommentar angående samtliga modeller var att de kändes platta i handen. 
Med grund från de första användartesterna där modell nummer 2 fått positiva kommentarer 
angående sin runda undersida testades därför ett antal påbyggnader på modell nummer 6 under-
sida. Dessa utformades för att ge stöd åt fingrarna och ge ett bättre grepp. 

De nya greppen testades av ett antal utvalda personer och det grepp som ansågs vara bekvämast 
var grepp nummer 2. Klacken på modell nummer 4 ansågs ge ett bekvämt stöd åt handen men 
önskades vara mindre. 
Storleken på modellen ansågs som bra av majoriteten av de tillfrågade. Av vissa ansågs den något 
bred vilket togs i åtanke då modellens storlek fastslogs.

1 2

3 4

5 6



62

Rendering av modell

Utifrån de tester som gjorts på modellen togs en slutlig form fram och renderades i Rhinocerous 
4.0. En utskrift av slutmodellen gjordes i skolans friformsmaskin.

113.67 lång

23,27 upp till högsta delen

5,19 tjovk

3,25 bulaN

2 MM PLEXI
 60 BRED
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Materialval och produktionsmetoder

Kropp
För att ge ett så bra grepp som möjligt ansågs ett material med relativt hög friktion vara det bästa 
alternativet. En relativt blank yta ville ändå eftersträvas och ett material som uppfyllde dessa två 
krav söktes. Ett besök gjordes på materialbiblioteket i Sundsvall för att diskutera olika materi-
alval för produkten. Även en mindre marknadsundersökning gjordes för att hitta ett passande 
material. Ett material som hittades och som besatt dessa två egenskaper var ett gummiliknande 
material som användes av företaget More för att tillverka skal åt smartphones. 
Ett liknande material som detta ansågs passa för att använda på telefonens kropp. Eftersom detta 
material inte hade tillräcklig stadga skulle ett innerskal av en hårdare plast behövas. Eftersom 
detta innerskal inte skulle synas kunde detta tillverkas i återvunnen plast. 

Den bästa tillverkningsmetoden för den hårdare plasten ansågs vara formpressning och för den 
mjukare, formgjutning. 

Skärm
Eftersom skärmen på modellen var böjd gjordes en korare marknadsundersökning av böjda och 
flexibla skärmar. Det sågs då att företag som t.ex. Samsung och Sony hade börjat utveckla flexibla 
skärmar och denna teknologi är vad som skall användas i denna produkt. Dessa skärmar var ofta 
OLED-skärmar som inte var uppbyggda med bakgrundsljus vilket också ansågs vara det bästa 
alternativet för denna produkt då detta innebar att färgåtergivning, kontraster och läsbarheten 
förbättrades. 

Glasskärmen på produktens ovansida skulle formgjutas. 

Sony Organic TFT - Flex OLEDSamsung Electronics and LG Display OLED skärm

More skyddsskal till Iphone
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Utveckling av interaktionsdesign
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Resultat

Diskret visning av batterinivå 
för att inte stressa användaren 
då batteriet börjar ta slut

Klocka som inte stör övriga 
menyn då den är placerad på 
den böjda delen av telefonen. 

Valbart att ha klocka

Ljus och neutral bakgrund för 
att underlätta läsning och un-
dvika röriga bilder och färger 
som förvirrar

Kontrast mellan bakgrund 
och knappar underlättar 

Knappar i en ljus färgton 
för att underlätta läsning av 
texten

Text och bild för att ge stöd åt 
alla i målgruppen

Text och bild kan hjälpa per-
soner med lässvårigheter att 
lära sig ordbilder

Orienteringsboard för att 
alltid veta var man befinner 
sig i telefonen

En svag linje för att skilja 
boarden från övriga skärmen

Text och bild är ej satta i klart 
vitt, detta för att ge en bättre 
läslighet samt för att inte ta 
över i prioritetsordning mot 
övrig information på skärmen

Permanente knapper för 
att alltid kunna komma till 
huvudmeny och backa

Har getts en liknande nyans 
på bilderna som den övre 
boarden för att inte ta över i 
prioriteringsordningen 

Alla knappar som man kan 
klicka på har getts en ut-
skjutande effekt för att likna 
vanliga knappar och ge en 
indikation på att de skall 
tryckas ned

Verdana teckengrad bestämms 
delvis av prioriteringsordning 
på skärmen

  12 pt

25 pt

10 pt
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Då knapparna blir nedtry-
ckta byter de färg till grön 
för att visa att knappen 
är vald

Knappen sjunker ner 
för att visa att den blivit 
nedtryckt

Undermenyer har samma 
färg som i huvudmenyn 
men en ljusare nyans för 
att man lättare ska veta 
var man befinner sig 

Boarden visar var man 
befinner sig 

Information om vad som 
finns på kortet har getts 
en lägre prioritet då detta 
för de flesta i målgruppen 
är orelevant information

Ett uträkningsfönster för 
att åskådliggöra uträkn-
ingn har getts störst yta 
för att underlätta att se att 
man gjort rätt

Boarden för summa har 
getts menyns färg för att 
visa att detta är det viktiga 
på uträkningsdelen

Knappar för + och = har 
getts en utstickande färg 
för att lättare urskiljas från 
de övriga knapparna. Fär-
gen är en mörkare nyans 
av menyknappens färg

Då de gröna- respektiva röda 
knapparna trycks ned ändrar 
de nyans till en mörkare 

Resultat

10 pt

9 pt

10 pt

12 pt
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Resultatet visas med 
bild, text och färg för att 
förtydliga 

Har getts störst prioritet 
på skärmen 

Inställning av summa som 
sköts av assistent eller an-
nhörig

Vid kontant betalning och 
förinställd summa kan en 
bild visa hur mycket man har 
tillsammans med text

Board som visar med bild 
och text hur mycket man 
skall få tillbaka. Har getts 
lägre prioritet då många i 
målgruppen inte har intresse 
för denna information

Resultat

11 pt

9 pt
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De närmaste annhöriga, 
assistenter eller liknande 
finns på första sidan

För vissa ersätter detta 
krisplanen

Foton på personer under-
lättar för alla och speciellt 
för dem utan läsförmåga

Bilden har gets högts 
prioritet på sidan

Undermenyer i telefon-
boken är knappsats och 
telefonbok

Finns inga kontakter i 
telefonboken finns inte 
den som alternativ 

Bild på personen man ringer 
visas stort

En blåa telefon markerar att det 
ringer med sina signalmarker-
ingar

Text som visar vad som händer 
på skärmen som stöd 

Den gröna telefonen indikerar 
att personen svarat och samtal 
pågår

Opasiteten har dragits ner på 
dessa för att ej förknippas med 
knapp och konkurera med den 
gröna och röda knappen

Inspelningsknapp för att 
kunna spela in samtal som 
minnesstöd

Resultat

11 pt



69

Bilder på kontakterna 
tillsammans med namn 
och telefonsymbol för att 
förtydliga att man ringer 
då man trycker på knap-
pen
 

Pil i knappform som visar 
att telefonboken fortsätter 
nedåt

Har getts en mörkare blå 
nyans av menyknappens 
färg

Då man orienterat sig 
längst ner i menyn visas 
endast en pil uppåt för 
att indikera att man nått 
slutet

11 pt

Är namnet för långt mins-
kas graden av typsnittet

Resultat

Lutande telefonsymbol som 
visar att knappen kopplar till 
samtal
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Lutande skärm för att under-
lätta överblick vid “skrivbord-
sarbete”

Krökt skärm

Stöd för hand 

Avrundade kanter för 
att undvika vassa kanter 
som 

Distansen gör den lätt 
att ta upp från plant 
underlag

Avrundade hörn för 
att passa handens 
form

Stöd för fingrar för 
bettre grepp

Laddningsingång

Kamera

Resultat

OLED-skärm

On- och off knapp

Visningsval för den krökta delen
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Plats för bild på 
modell

Resultat
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Återkoppling

En återkoppling gjordes på Västermalmsskola med två av de elever som tidigare deltagit i tester-
na samt med Ingolf. Testerna var uppbyggda på samma sett som de tidigare interaktionstesterna 
som gjordes i arbetet. Även modellen visades samt bilder på denna. För att se systemet av bilder 
som visades för testpersonerna, se bilaga 6.

De båda eleverna var mycket positiva till utvecklingen av produkten och en stor skillnad sågs i 
förstående av systemen i jämförelse med det första testet som gjordes. En av de funktioner som 
eleverna kommenterade och uppfattade som positiva var att knapparna ändrade färg då de tryck-
te på dem. Fotografierna på personer i telefonböckerna upplevdes som positivt och en av eleverna 
påpekade, utan att det förklarats att detta var syftet, att på första sidan i telefonfunktionen skulle 
han lägga in sina föräldrar om han hade ett sådant system på sin telefon. Även navigationspilarna 
fungerade bra för båda eleverna som inte hade några problem med att se att de kunde bläddra 
i telefonboken. Lokaliseringsboarden överst på menyn uppfattade båda eleverna att ha just den 
egenskapen. De enda bilder som en av eleverna hade svårt att förstå var symbolerna för “hem” och 
“tillbaka”. Detta ansågs dock endast kräva en kortare inlärning för att förstå. Ekonomihjälpmed-
let bemöttes även det med positiva kommentarer av eleverna och de hade inga större svårigheter 
att förstå vilken information som gavs på de olika skärmarna. 

Ingolf ansåg att det var ett bra system då alla val hade såväl text som bild. Han noterade även att 
alla undermenyer höll samma färg som samma funktion i huvudmenyn och påpekade att detta 
var ett bra sätt att veta var man befann sig i telefonen. 

Modellen ansågs av en av eleverna som mycket snygg och han tyckte att den var skön att hålla i. 
Båda eleverna tyckte att produkten var lätt att ta upp från bordet men den andra eleven gillade 
inte modellen i övrigt. Han gav inget motiv för detta men hänvisade till en telefon som hans 
syster hade och som han tyckte var bättre. Denna elev hade även tidigare jämföra modeller med 
denna telefon så ingen större vikt lades vid detta uttalande. 

En av eleverna visade hur han skulle använda telefonen
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Projektets mål var att utveckla ett elektroniskt hjälpmedel för vardagen för personer med oli-
ka kognitiva nedsättningar. Arbetet utfördes genom noggranna förstudier, användartester och 
designmetodik vilket har gett grund åt alla delar av utformningen. Dessa förstudier och ar-
betssätt är den största styrkan i arbetet. 

Resultatet av arbetet är en uppbyggnad av ett interaktionssystem för applikationer, speciellt an-
passat för målgruppen samt en fysisk modell av en smartphone. Det största fokuset har lagts vid 
det interaktiva systemet eftersom det ansågs att det var här de största problemen låg i dag. Den 
fysiska modellen har getts en något mer futuristisk utformning. Interaktionssystemet illustre-
rades genom att tre av de funktioner som målgruppen hade behov av valdes ut och illustrerades. 

Genom att fortsätta utvecklingen av applikationer med detta interaktionssystem som mall kom-
mer fler av de behov som sågs hos målgruppens att kunna tillgodoses.  

De största problemen under projektets gång har varit att komma i kontakt med testpersoner 
med ”rätt” grad av nedsättning. Eftersom systemet bygger på användningen av en smartphone 
ansåg många som kontaktades att de hade en för hög grad av nedsättning för att klara detta. Det 
har även varit svårt att komma i kontakt med personer som ansåg sig ha rätt kunskaper för att 
bli intervjuade i frågan. På grund av dessa svårigheter har mycket tid av arbetet lagts på att söka 
test- och intervjupersoner. 

I början av projektet fanns ingen klar idé om vad som skulle utvecklats, vilket ledde till att pro-
jektet blev större än vad det egentligen tänkts vara. De stora förstudierna ledde dock till att en 
stor kunskap och förståelse av målgruppen och dess behov fåtts vilket resulterade i ett bättre 
slutresultat. 

Diskussion
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Källförteckning:
www.abilia.se/index.aspx
www.aspergerforum.se
www.attention-riks.se
www.comai.se
www.handitek.se
www.hi.se
www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget
www.nhr.se
www.sjalvhjalppavagen.se
www.takterrassen.no/mobil/index.html

Testpersoner
Elever vid Västermalms särgymnasium i Sundsvall

Intervjuer
Tommy Hagström
Bygg klokt, medlem i Nhr

Maria Bengtzon 
Ergonomidesign

Nicklas 35 år 
Lösningsmedelsförgitad

Anita Edström
Ordförande i Autism & Asperger föreningen i Västernorrland

Daniel 28 och två assistenter
Autistisk med utvecklingsstörning

Maria Berglund
Assistent

Ingolf Söderlind
speciallärare och studie- och yrkesvägledare på Västermalms skola

Anna-Karin Hagenvalld
Hjälpmedel Västernorrland. 

Personal på Örtagården
Resurcsenter för kongitivt stöd och fritidsverkamhet

Referenser
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Under utveckling
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Gant schema Bilaga 1
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Tommy Hagström
Bygg klokt, medlem i Nhr

Anpassningsbar
Eftersom personer med kognitiva nedsättningar har så olika behov trodde Tommy att en produkt 
som denna skulle behöva kunna skräddarsys och anpassas till varje individ. 

Tid och planering
De största vardagsproblemen som Hagström tog upp för målgruppen var att kunna tidsplanera 
och kommunicera. Då det gällde tidsplaneringen ansåg han att problemen låg i att veta när man 
skulle utföra vissa saker, när det var dags att göra någonting annat och att verkligen utföra det 
som man ska. För att lösa dessa problem trodde han på ett system där man arbetar med scheman, 
larm och påminnelser samt att man måste bekräfta att man gjort det som man blivit påmind om. 
Vidare pratade han om vikten av att använda sig av piktogram och bilder för att inte utesluta 
personer som har svårt för eller helt saknar läs och skrivförmåga. Han påpekade även vikten av 
att använda sig av bilder på närstående i t.ex. telefonböcker för att underlätta för användaren. 

Orientering
Ett stort problem var enligt Tommy även att hitta dit man skulle och han upplevde att bilder som 
visade vägen gav den bästa hjälpen.

Talsyntes
Talsyntes togs upp under intervjun och Tommy tryckte på hur viktigt detta är för de grupper som 
t.ex. har talsvårigheter och för synskadade. Då man jobbar med talsynteser är det viktigt att rensa 
bort alla onödiga artighetsfraser och hålla dem så enkla och sakliga som möjligt. 

Krisplan
Krisplan var enligt Hagström en vanlig och uppskattad funktion för dem som använde sig av 
Handifone eller andra mobila hjälpmedel. Krisplanen används oftast om personen i fråga ham-
nar i en situation där denne känner sig stressad, orolig eller på annat sätt tappa kontrollen över 
situationen. Krisplanen kan då fungera som ett snabbt sätt att få instruktioner på hur man ska 
agera.  

Touchskärmar
I intervjun med Tommy Hagström togs diskussionen om touchskärmar upp och vilka svårigheter 
de kunde innebära för målgruppen. Hagström på pekar att de problem som finns då det gäller 
detta system är bristen på respons då man trycker på knapparna. När man använder en vanlig 
knapp trycks den ner och ger även ifrån sig ljud i vissa fall vilket ger en indikation på att man try-
ckt på knappen. Detta saknas på touchskärmarna vilket ger en osäkerhet i om man tryckt på en 
”knapp” eller inte samt om man ska släppa ”knappen” eller hålla kvar fingret på skärmen tills man 
får en indikation på att ett val gjorts. Hagström trodde även att man måste arbeta med känselas-
sociationer för hur man rör sig över skärmen. Han pratade om muskelminne och nämnde som ett 
exempel att det är lättare att navigera på en knappsats om knappen för nummer fem har en liten 
taktil markering än om den inte har det. Han trodde att detta var någonting man borde arbeta 
med på touchskärmar också. Kombinationen av att få information eller bekräftelse både taktilt, 
ljudligt och genom synen är enligt Hagström det bästa sättet att tillgodose sig information för 
personer med kognitiva nedsättningar.

Djupintervjuer Bilaga 2
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Under intervjun med Maria Bengtzon diskuterades vilka behov och svårigheter Ergonomides-
ing, i sina studier, sett att målgruppen hade med dagens mobiler samt vad hon ansåg behövde 
utvecklas. 
Ett av de viktigaste behoven hos målgruppen ansåg Bengtzon vara att kunna hålla kontakten 
med nära och kära. De hade här sett ett växande behov av att göra detta, inte bara genom telefon-
samtal, utan även genom textmeddelanden. Ett problem som de hade sett hos äldre vad gällde att 
skicka meddelanden var att de i många fall hade svårt att formulera svar i dem. Vidare diskuteras 
behoven om att organisera vardagen med scheman och kalendrar. Här trodde Bengtzon att det 
kunde vara intressant att titta på exakt vad målgruppen ville ha i sina kalendrar och att sedan 
utveckla dem utifrån behoven. 
I intervjun diskuterades touchskärmar och enligt Bengtzon var det svårt för så väl äldre som 
personer med kognitivanedsättningar att använda sig av touchskärmar i dag. Svårigheterna låg 
i ovanan att trycka på någonting som ej är en knapp enligt henne. Dagens touchskärmar kräver 
ofta att man trycker på ”knappen” och sedan släpper. Det som ofta blir problemet i denna situa-
tion är att målgruppen håller kvar fingret och väntar på att någonting ska hända.  

Maria Bengtzon
Ergonomidesign

Ekonomi
Då det gäller att ha kontroll på den egna ekonomin berättade Tommy att många inom mål-
gruppen hade en ”godman” som tog hand om detta. Det fanns dock enligt honom många 
som skulle vilja klara ekonomin själva och som kände en viss skam över att behöva överlåta 
det till en annan person. Han trodde även att många av dessa skulle klara det själva med rätt 
hjälp och stöd. För att göra detta trodde hagström på att arbeta med att visualisera hur mycket 
pengar man har samt sätta vissa spärrar eller dagsbelopp. Han trodde även att många skulle 
behöva spärrar då det gällde mobiltelefoner för att räkningarna inte skulle skena iväg vid t.ex. 
internetanvändning. 

Diskussion kring idé om systemlösning 
Idén om ett system där man ställer in t.ex. kalender och kan ladda ner applikationer fån en 
databas trodde Hagström var en bra idé. Han ansåg att det fanns en stor igenkänningsfaktor 
i att använda datorn och att detta kunde underlätta för personerna att ställa in sin produkt 
själva, utan hjälp från assistent eller anhörig.

Djupintervjuer Bilaga 2
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Aspergerforum
Diskusionstråd på www.aspergersforum.se

Djupintervjuer Bilaga 2

Utifrån de svar som gavs sågs många liknelser i de svar som gavs på den utlagda tråden. Många 
hade problem med att strukturera upp dagarna och använde sig av olika sorters listor och avchec-
kningssystem. En av svarspersonerna hade även listor på sina vänner, som hon placerade på en 
plats där hon såg den dagligen, för att komma ihåg vännerna och kunna upprätthålla den sociala 
kontakten . Det fanns stora behov av dagliga påminnelser, inte minst då många av personerna 
som svarade fann det lätt att glömma bort att äta och dricka under dagarna. Att koppla samman 
veckodagar till speciella färger var vanligt men de tryckte på vikten av att ställa in färgerna själva 
så att de fick precis rätt färg och nyans. Även färgkodning av olika aktiviteter sågs som en hjälp. 
För att kunna utföra vissa aktiviteter önskades suport och handlingsplaner för saker så som att 
sätta upp hyllor, laga mat mm. Även olika former av krisplaner var önskvärt då flera personer 
upplevde att om schemat eller dagordningen av någon anledning ”sprack” drabbades de av stress 
och i vissa fall handlingsförlamning. Utöver behovet av listor och påminnelser upplevde många 
det att det största problemet låg i att verkligen ta tag i saker och utföra dem. 
De största problemen verkade uppstå vid flytta till egna boenden och att klara av vardagen utan 
stöd av anhöriga. Det blev då många saker som individen skulle klara själv så som att hantera rä-
kningar, matlagning, tvätt och telefonsamtal till diverse myndigheter mm. Personerna upplevde 
att det lätt fokuserade på en sak, t.ex. städning, och då försummade andra saker som räkningar 
eller matlagning. En oro fanns hos vissa personer för att organisationssvårigheterna skulle gå ut 
över partners och relationer. Andra kände sig i nuläget oförmögna till att ha ett självständigt liv 
p.g.a. sina besvär. 
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Nicklas 35 år
Lösningsmedelsförgitad

En intervju gjordes med en lösningsmedelsförgiftad man i 35 års åldern för att diskutera hur 
vardagen såg ut för honom och vilka problem och behov han hade

Bakgrund
Niklas var 2003 med om en olycka där han utsattes för en stor mängd av lösningsmedlet Styren, 
en mjukgörare för plast. Exponeringen ledde till att Niklas tappade hela sitt närtidsminne och 
han minns ingenting som hänt efter olyckan. 

Största behoven och hjälpmedel
Eftersom Niklas inte kunde komma ihåg någonting han sagt, gjort eller skulle göra var han i stort 
behov av att strukturera och organisera sin vardag. Han berättade att han använde sig mycket av 
mobiltelefonen som ett hjälpmedel för detta. De viktigaste funktionerna för honom på den var 
almanacka, någonting som håller koll på tiden och att kunna ställa in larm för när man ska vara 
var. Han använder den även för att skriva upp listor av olika slag för att komma ihåg vad han ska 
handla t.ex. En nackdel med telefonen som Niclas nämnde var att allting inte ser likadant ut på 
telefonen om man laddar ner t.ex. applikationer. Han ansåg att det skulle underlätta för honom 
om det gjorde det eftersom han hade sådana behov av ordning och rutiner. 

Vardagen
Niklas förklarade att han lade upp allt han gjorde efter rutiner för att klara av dagarna. Han hade 
rutiner på allt från att borsta tänderna till att städa och laga mat. Om rutinerna blev avbrutna var 
Nicklas tvungen att börja om från början. Han kunde inte, om han till exempel blev avbruten i 
damsugningen av huset, gå tillbaka till det ställe där han blev avbruten eftersom han inte viste 
var han befann sig då. Han var då tvungen att börja gå från det ställer där han alltid börjar städa 
och följa sin rutin för att hitta dammsugaren.
En vanlig dag för Nickas började med att han blev väckt av en förinställd klocka eftersom han 
inte hade någon uppfattning om hur länge han sov. Därefter tog han sin medicin som han förva-
rade i en veckodosett för att kunna kontrollera att han tagit den. På förmiddagen gick han även 
ut med sin hund på promenad och här berättade han att han alltid gick samma väg. Detta p.g.a. 
att han kände en oro och osäkerhet i att välja en annan då risken fanns att han skulle gå vilse. 
Niclas påpekade att han, även om han hade en GPS med sig ut, undvek att byta väg då detta även 
skulle störa hanns dagsrutin för promenaden. Han berättade dock att han i andra situationer 
använde sig flitigt av GPS i så väl bilen som i sin mobiltelefon. Speciellt i bilen upplevde han 
att GPS:en var ett bra hjälpmedel då den gick att sälla in med en snabbknapp för att hitta hem. 
Niclas berättade vidare att han i vardagen hade ett stort behov av påminnelser för olika aktiv-
iteter och att han även ofta behövde ställa in larm för att inte fastna i dessa. Han ställde bland 
annat in larm för hur länge han skulle äta lunch eller titta på tv. 
Om Nickas skulle lämna huset upplevde han att hans minnesproblem ofta skapade stressande 
och osäkra situationer. Inte minst eftersom han inte kunde minnas om han gjort saker som att 
låst dörren eller slagit av spisen. Det resulterade ofta i att han ofta åkte tillbaka för att kontrollera 
detta och eftersom han senare inte komma ihåg att han åkt tillbaka kunde detta upprepas ett 
flertal gånger. Han använde inte något hjälpmedel i dag för att lösa detta problem men ansåg att 
det skulle underlätta om han, då han kände sig osäker, på ett lätt sätt kunde kontrollerna om han 
t.ex. låst dörren. Han nämnde här att checklistor kunde vara ett bra alternativ. 

Djupintervjuer Bilaga 2
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Anita Edström
Ordförande i Autism & Asperger föreningen i Västernorrland

En intervju gjordes med Anita Edström för att diskutera vilka problem och behov framför allt 
autistiska personer hade i vardagen. 

Anita började intervjun med att förklara att de största problemen för denna målgrupp är avs-
aknaden av verbal kommunikation och läsförmåga. Detta ger svårigheter i att göra sig förstådd av 
andra.  De använde sig ofta av bildkommunikation eller egna teckenspråk för att kommunicera. 
Den verbala förmågan var individuell och grundade sig på vilken grad av autism personerna 
hade. Hon berättade även att autistiska personer ofta har någon mer form av utvecklingsstörning 
vilket gör diagnoserna och behoven än mer individuella.
 
Anita förklarar att, i likhet med Aspergers, saknar även autistiska personer ofta en egen motor 
som driver dem till att utföra saker. Utan schema skulle många ur målgruppen inte ta sig för 
någonting alls. 
Då många med autism inte kan läsa består schemana ofta av bilder och där de olika dagarna har 
standard färgsättningen. Beroende på grad av nedsättning och personlighet är det även olika hur 
detaljerade och avancerade schemana är. Anita berättar att vissa personer måste ha klockslag på 
när saker skall ske och hur länge de skall pågå. Medan andra inte klarar av detta eftersom de 
blir stressade och inte kan hantera situationer där tiden kanske ändras. Anita berättar även att 
schemana ofta är nedbrutna i moment som t.ex. att det står på schemat att man skall koka kaffe 
och då har man en separat bildbeskrivning på hur detta går till. 

Nicklas berättade att han använde kamera på sin telefon ofta för att ta kort på bl.a. webbadresser, 
tillställningar, personer och saker som hände. Han skrev små noteringar till bilderna så att han 
kunde använda bilderna för att minnas saker som hänt. I vissa fall kunde bilderna hjälpa honom 
att komma ihåg situationerna men i många fall fungerade bilderna som bekräftelser på att de 
ägt rum.   

Handifon
Nicklas hade en Handifon som han inte använde. För att få ut den av hjälpmedelscentralen 
berättade han att han hade fått tjata länge och han ansåg att det var alldeles för svårt att få ut 
den som hjälpmedel. Anledningen till att han inte använde den var för att den inte kunde ersätta 
hans mobiltelefon och han ville inte ta med sig två telefoner överallt. Handifone hade enligt 
honom ett bättre planeringssystem som han hade nytta av, men var i övrig uppbyggd för personer 
med svårare kognitiva nedsättningar som påverkade förståendeförmågan, vilket inte var fallet för 
Niclas. Ett par exempel som han tog upp var att man var tvungen att dubbelklicka på valen för 
att gå in på dem, samt att man var tvungen att bekräfta saker som man redan valt, t.ex. som att 
ringa. För Nickas var systemet ologiskt och han upplevde det som irriteranden. Han ansåg att 
Handifon var så lätt att den blev för svår. Vidare upplevde han att den var dåligt utformad i sitt 
användargrässnitt och att det kändes som att de inte lagt ner någon tid på att få det snyggt. Han 
tyckte att ett användargränssnitt borde vara både tilltalande och användbart och att det ena inte 
borde få utesluta det andra.

Djupintervjuer Bilaga 2
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Höghammarsskolans särgymnasiums estetprogram i Bollnäs
Elever och lärare

Då elektroniska hjälpmedel för vardagen togs upp ansåg Anita att det viktigaste med en sådan 
var att den skulle var enkel att förstå, lätt att ta med sig, lätt att hantera och lätt att lägga in nya 
saker på. Hon poängterar att detta gäller för såväl användaren som för assistenter och övriga som 
kan tänkas behöva interagera med produkten. Enligt Anita var det många inom denna målgrupp 
som inte hade någon användning av funktioner som att ringa eller skicka sms men att detta 
berodde mycket på grad av nedsättning. Då det gällde ekonomi och hantering av egna pengar 
berättade Anita att de flesta inte har någon uppfattning om pengar eller dess värde. Kontanter 
var dock lättare att hantera än kort då kontanter gav en mer visuell bild av att ha pengar. 

Ett av de största problemen med dagens hjälpmedel ansåg Anita var att de var dyra. Ofta be-
hövde personerna även mer än ett hjälpmedel. Ytterligare ett problem som hon tog upp var att 
hjälpmedlen ofta var svåra att ställa in och programmera för assistenter och närstående. De var 
lätt utformade utåt men inställningarna var för komplicerade. Detta ledde ofta till att produk-
terna inte blev använda på rätt sätt eller i värsta fall inte använda alls enligt Anita. 

Djupintervjuer Bilaga 2

Ett besök på Höghammarskolans särgymnasiums estetprogram i Bollnäs utfördes för att kartläg-
ga vilka hjälpmedel unga personer inom målgruppen använde och vilka behov de hade i varda-
gen. En brainstorming utfördes där elever och lärare fick komma på idéer om vad ett ultimat 
elektroniskt hjälpmedel skulle kunna göra. Besöket avslutades sedan med en skissbrainstorming 
där eleverna fick skissa på sina tankar kring hur några av behoven kunde lösas.

Hjälpmedel i dag
De hjälpmedel som användes av de flesta elever var mobiltelefon, kalendrar, skolscheman eller 
påminnelser av föräldrar eller lärare. Ett fåtal av eleverna använde Smartphones och ingen an-
vände handdator i vardagen. 

Brainstorming angående funktioner
Många vanliga funktioner för mobiltelefoner togs upp som nödvändiga funktioner hos en ele-
ktronisk produkt som skulle användas i vardagen, men några av dem med nya funktioner eller 
utvecklingar. Funktioner som togs upp var bland annat att kunna ringa samtal och då främst till 
familj och närstående där man önskade snabbnummer till dessa och gärna med foton på person-
erna. Även snabbnummer till läkare och psykolog ansågs som nödvändigt liksom krisplan i form 
av uppringning eller andra anvisningar via text, bilder eller ljuduppläsning. Videosamtal togs upp 
som ett alternativ till de vanliga samtalssätten. Inspelning av samtal var viktigt för att kunna spela 
upp senare och ge en påminnelse av vad som sades i samtalet. 
Att ha möjlighet till att skicka textmeddelanden ansågs som viktigt inte minst för att hålla kon-
takt med vänner. Här uppskattades T9 funktionen som underlättar stavning samt möjligheter 
till att skicka bilder i form av mms för att kunna kommunicera utan text. Även ljudmeddelanden 
diskuterades som ett alternativ till att skriva sms. 

Kalenderfunktioner och påminnelser ansågs som nödvändigt och av lärarna önskades ett system 
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där de kunde sammankoppla elevernas produkt med skolschemat och uppdatera detta på ett 
snabbt och enkelt sätt. Från lärarnas sida efterfrågades även andra hjälpmedel så som bokup-
pläsning, förstoring av text och uppgiftsförklaringar. 

Då det gällde vardagliga sysslor så som att handla och laga mat använde eleverna sig av hand-
skrivna lappar då de handlade och receptböcker då de lagade mat. Ett fåtal elever använde sig av 
listor i telefoner istället för lappar. De trodde dock att det skulle underlätta att ha listorna inuti 
en produkt istället för på en lapp för att slippa glömma den hemma. Här diskuterades även möj-
ligheter till att sammankoppla produkten med kylskåpet för att få direktinfo om vad som fanns 
hemma och vad som behövde handlas. Även andra rutiner inom hemmet togs upp så som vad 
man kontrollerar då man lämnar hemmet och hur en sådan produkt skulle kunna vara behjälplig 
i den situationen.

Alla var eniga om att en produkt som denna var tvungen att vara personligt anpassningsbar. 

Ett antal internettjänster togs upp så som att hålla koll på busstider, öppentider, väder, ekonomi, 
nyhetskoll via tv eller ridning samt info om aktuella händelser i orten/staden. Ett problem med 
dagens mobila nätuppkopplingar var navigationen på de små skärmarna samt att hitta de sidor 
man sökte. Ett behov av att enkelt komma åt de sidor som var av intresse eftersöktes därför. 
Även GPS-tjänster diskuterades och då främst kartfunktioner för att veta var man befann sig, 
vägbeskrivningar och kartor men även att förtydliga var t.ex. bussar eller befann sig.
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Internet
Busstider   
Ekonomikoll
Vad händer nu info 
Friluftsinfo skidor
Öppentider  
Läsa tidningen
musik, t.ex. förslag på 
sidor med noter 
Nyhetskoll
Ekolod för fisk  
Termometer
Väderkoll  
Aktier
TV

GPS
GPS – vänkoll
GPS på bussar

Telefonfunktioner
Ringa 
Snabbkontakter 
Spela in samtal

Videosamtal
Direkt 112 
Sms  
Mms
T9
Ljudmeddelanden
Material och tekniska 
krav
Tåla stötar (gjord av 
gummi)
Knappar och touch
Solceller

Övriga funktioner
Kalender
Sammankopplade sche-
man
Skolschema
Doktor   
Psykolog   
Miniräknare
Fota, fota under vatten 
Talsyntes
Klockor för världen

Borttappningslarm
Fjärkontroll
Väckning
Receptval
Scanna mat i kyl
Mp3 Spel   
Översättning text och 
tal
Röststyrd musikspelare  
Scanna av hemmet då 
man lämnar det 
Metronom
Stegräknare  
Nyckellarm
Stöldsäkerhet  
Förstora böcker, lyssna 
på
Förklara skoluppgifter 
Varna 
Filöverföring  
Ljudmätare
Alla kort som bonus 
mm i den  
Projektor

Brandvarnare  
Stressboll
Mörkerseende  
Fiskeklocka
Antikrunda  
Stämmaparat
Ficklampa  
Spegel
Pincett  
Godis automat
Nyckel till bil och 
hus 
Doftcensor
Alstra värme  
Alkotest
Megafon  
Lögndetektor
Fläkt  
Magnet
Minsökare  
Metalldetektor
Känna igen gifter  
Semelkoll

Lista över de funktioner som togs upp under brainstormingen
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Ett besök gjordes på Västermalms särgymnasium och en intervju utfördes med Maria Berglund, 
assistent med 20 års erfarenhet. 

De elever som var intressanta i detta projekt hade till största del problem med ekonomi och tider. 
Ekonomiskt sett berättade Maria att problemen bland annat låg i att förstå om pengarna räckte 
då de skulle handla eller att veta hur mycket de skulle lämna fram och få tillbaka. Det fanns även 
ett problem om betalkort skulle användas eftersom dessa inte gav någon visuell indikation på 
hur mycket pengar som fanns på kortet. Då det gällde scheman och tider hade vissa elever ett 
behov av att ständigt få instruktioner om vad de skulle göra, hur länge och vad som skulle hända 
sedan. Många av dessa elever hade ingen förståelse för klockan och man använde sig då istället 
av en Timestock för att illustrera tiden. Andra elever behövde endast ett lättöverskådligt schema 
där de kunde se hur dagen var upplagd. Oavsett nedsättning fann Maria dock att alla elever 
hade en önskan om att smälta in och vara precis som alla andra i sin ålder. Hon påpekade att de 
till exempel inte ville ta med sig Timestocken ut ur klassrummet eftersom det då syntes att de 
behövde ett hjälpmedel.

Västermalms särgymnasium Sundsvall
Maria Berglund, assistent

Ett besök gjordes på Örtagården där tre av dess anställda intervjuades angående dagens hjälpme-
del, hur de användes av deras fritidselever samt hur de som personal använde upplevde hjälpm-
edlen.

Ett flertal av eleverna hade någon form av autistisk diagnos och använde sig av bildscheman som 
satt fästa vid respektive elevs klädhängare. Dessa var färgkodade i den standardfärgkodning som 
fanns för veckodagarna och bilderna sattes fast och flyttades med hjälp av kardborre. Ett problem 
som ofta uppstod med bilderna var att de kunde skilja mellan vilka bilder som användes på t.ex. 
fritids, skola och i hemmet. Detta medförde förvirring och frustration hos såväl eleverna som 
hos personalen. Personalen uttryckte här en önskan om ett enhetligt system där eleven kunde 
använda sig av samma bilder överallt. Många av eleverna använde sig även av Timestocken för att 
veta hur länge det var kvar till en aktivitet eller hur länge den skulle hålla på. Personalen använde 
Timestocken till största del vid datorerna för att eleverna inte skulle sitta vid dessa för länge. 
Ett par av eleverna på fritidset hade Handifon som hjälpmedel men personalen hade inte någon 
större inblick i hur denna fungerade. De berättade att de fann det svårt att hantera Handifonen 
och de hjälpte ogärna eleverna att ställa in den. Personalen tryckte på att en produkt som denna 
kräver att någon närstående eller assistent ställer in den och att den då bör vara utvecklad för att 
även detta skall vara enhetlig. 

Örtagården, 
Resurcsenter för kongitivt stöd och fritidsverkamhet

Djupintervjuer Bilaga 2
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Interaktionsdesign Kartor över systemen

Alternativ på huvudmenyer 

Ekonomihjälpmedel

Förslag på telefonmenyns upplägg för att skapa enkelget

Lättöverskådlig Indikatorer på intilligande funktioner

Summa kan ställas 
in av anhörig eller 
assistent

Närmaste anhöriga 
på förstasidan

Bilder på 
kontakter för att 
underlätta

Bilaga 3

Förslag på krisplan

Listor som kan 
guda igenom 
situationer

Listform eller 
uppmaningar 1 
och 1 ?
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Bilaga 3

För slag på uppbyggnad av smsfunktion

Vilka underme-
nyer behövs? 

Förinstälda sms 

Inspelning av ljud i sms

Skicka bilder istället för ord

Tidshjälpmedel

Olika sätt att illustrera tid 
Slippa välja varje gång

Färdiga valbara tider

Interaktionsdesign Kartor över systemen
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Internetfunktion

Förvalda sidor 
visas som ikoner

Navigering och zoomning 
genom pilar och symboler

Karta över uppbyggnadsförslag av schema. P.g.a. att det annsågs krävas mer studier för hur man bäst illustrerade allt från dagar och 
veckor till be bästa sätten för isnställningar utvecklades inga bilder till detta förslag.

Bilaga 3Interaktionsdesign Kartor över systemen
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Ingolf Söderlind och Maria Berglund

Startmenyn
De trodde att text tillsammans med bild var det bästa alternativet för menyer i hela telefonen.  
Eftersom det var så individuellt vad som fungerade bäst med menyupplägg från person till per-
son så trodde de att ett inställningsbart system vore det bästa. 
De trodde inte att den lilla lokaliseringsboarden i nederdelen på huvudmenyn var en bra idé, 
efterson det blev för mycket på sidan att hålla koll på. 
Ju färre saker på en sida desto bättre. Det måste vara så rent som möjligt.
De trodde att det skulle vara lättare att använda sig av att klicka på pilar än att dra iväg bilden. 
Det ansåg att det var viktigt att alla moment innehöll så få steg som möjligt. 
Det var ingenting annat som de ansåg riktigt viktigt att ha på menyn, så som klocka och batter-
itid. De ansåg att användarna bara blev stressade av batteritider och påminnelser. Det var bättre 
att få rutin på att sätta i laddare varje kväll istället. Kanske ha en påminnelse inlagd att man ska 
ladda den varje kväll vore en bra idé. 

Telefonbok
Det var mycket individuellt hur många kontakter eleverna hade inlagda på sin telefon och det 
berodde ofta på hur hög grad av nedsättning de hade. Ju lägre grad desto fler kontakter klarade 
de av. 
Bilder på personerna i telefonboken ansåg det var jättebra för att det skulle bli enklare ringa till 
den man vill nå. 
Det fick inte vara för många mellansteg till att ringa. Alltså inga bekräftelser som ”vill du ringa”. 
Det var bättre att bara klicka och komma direkt till den man ville ringer. 
”I en stressad situation låser sig lätt en person med en kognitiv nedsättning och då måste sys-
temet vara uppbyggt på ett så lätt sätt som möjligt.” 
De trodde inte att deras elever hade något behov av inspelningsfunktioner eftersom de bara 
ringde igen om de glömt vad som sagts och struntade i om de var tjatiga. Men de trodde att det 
kunde vara en bra idé att ha som ett val då man ställde in telefonen. 
En tydlig knapp för att avsluta samtal var viktig.
Färgkoda knapparna med röd och grön för negativt och positivt. 

Krisplan
De trodde att man genom en bra telefonbok kunde ta bort krisplanen helt för vissa personer 
eftersom den hade i stort sett samma funktion. Bättre att ta bort krisplanen och bara ringa 
genom telefonbok som vanligt. 
Det fanns ingen mening med att ha listor i krisplanen för den här målgruppen eftersom de inte 
hade ro att följa dem. De ville ha en röst och en person som guidade dem igenom situationen 
istället. 

Sms
Eleverna använder sig ofta av sms. 
De trodde inte på mallar för sms. 
Denna målgrupp hade inte heller något behov av att se gamla sms, de sms-ade nytt eller ringer 
upp istället. Tanken om att de låg i inkorg eller utkast fanns inte. Detta bör då vara inställnings-
bart så att sms:en kan raderas direkt om man inte vill. 
De trodde att ett telefontangentbord var vad som skulle fungera bäst då detta var vad eleverna 
var mest vana vid. 

Intervjuer Bilaga 4
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De trodde inte att en tilt funktion var något som skulle hjälpa eftersom det mest skulle förvirra.
De såg inget behov av att ha bilder i sms, men att det var viktigt att kunna skicka mms. 
Eleverna hade inte heller något behov av att spela in och skicka inspelade meddelanden. 
Då det gällde boarden högst upp ansåg de att den bör visa samma bild som den som finns på 
huvudmenyn. 

Internet
De funktioner på nätet som vissa av eleverna använde sig av var you tube och Facebook. På You 
tube tittade de mycket på musik.  De använde sig inte av mail mm. 
En bra funktion på You tube var att det då man skrev in en text fyllde på med förslag så att man 
inte behövde skriva eller kunna stava till hela ordet.

Tidkoll
Eleverna var i behov av såväl att kunna ställa ett larm som att kunna ställa in en tidnedräknare. 
Eleverna hade stora variationer i hur de förhöll sig till tid. Det trodde att det var bra med indivi-
duella tidnedräkningssymboler eftersom det var så personligt hur man förstod en illustration på 
tidnedräkning. För vissa fungerade inte system med prickar till exempel för de räknade ner prick-
arna och kunde inte koncentrera sig på arbetet för att de satt och stirrar på Timestocken istället. 
Eleverna på skolan hade alltid någon som ställde in tiden åt dem för det var inget de kunde göra 
själva. Ofta var detta anhöriga, assistenter eller personal på boenden som skötte saker som detta. 
Hur det ska larma är mycket individuellt och bör kunna ställas in individuellt. Man måste även 
tänka på att någonting som låter kan störa andra elever. 

Ekonomi
Bilder på pengar ansågs vara en bra funktion då man skulle räkna pengar. 
Det ansågs bra att i förväg kunna knappa in vad eleverna hade i sin plånbok. Detta kunde skötas 
av anhörig eller assistent. 
De trodde att det i framtiden kunde vara mycket viktigt att kunna hålla bättre koll på hur mycket 
man har på kortet. 
De berättade att inlärning av rutiner krävdes för att detta ska fungera. 
Det var bra om kassörskan kunde hjälpa till vid ett inköp. De trodde att det var bra om systemet 
var lättanvänt även av andra så att t.ex. en kassörska kunde knappa in priset om eleven själv inte 
klarade detta. 
Man måste, om man har ställt in hur mycket pengar man har i plånboken, finnas en ”köpa” knap 
så att summan minskas i mobilen samtidigt som i plånboken. 
Om man kunde scanna varorna som med en självscanner så vore det jättebra. Att då kanske ha 
mobilen kopplad till ett Ica-kort eller liknande. 

Checklistor
Denna grupp hade inget behov av checklistor då de inte kunde se meningen med dem. 
Dock trodde de att en grupp med något lägre grad av nedsättning kunde ha stor nytta av detta. 
Ofta handlade dessa personer med assistenter. De skötte inga stora inhandlingar själva. 
Bilder som stöd för listor ansågs bra och minskade stress. 
I skolan arbetade de med att stryka eller kryssa av saker de gjort samt att ta bort dem om det var 
ett sådant schema där detta var möjligt. 
De trodde att det var bäst att trycka på hela uppgiften för att kryssa av den. 
Det är bra med checklistor även för dem som bodde i boenden eftersom personalen då kunde 
kontrolera om aktiviteterna blivit utförda.

Intervjuer Bilaga 4
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Schema
En mall måste finnas för schemat. 
Elevernas scheman såg ut som följande: Tid – Aktivitet – Med vem
De trodde att det bästa var om det som var gjort försvann från listan. ”Det kan vara skönt att se 
att dagen ”minskar” rent bildligt”. 
Bild och text bör användas och för vissa även klocka
Det måste gå att ändra eller ta bort aktiviteter utifall att något oväntat händer och en aktivitet 
blir flyttad eller inställd. 
De trodde att talsynteser var en bra idé men viste inte i hur stor utsträckning de behövdes och 
användes. De ansåg dock att det borde finnas en på och av knapp på talsyntesen så att man kunde 
stänga av den om man inte vill störa andra. 
Om digital eller analog klocka var bäst var de osäkra på men att ha en klocka var inte fel eftersom 
det kunde stötta inlärning av klockor och tid. 
Att kombinera ljud och ljus trodde de var bra då det gällde knappar och att förstå att man tryckt 
på dem. 

Övrigt
De tyckte att man var tvungen att kunna stänga av ljudet lätt då man var i skolan. 
Vilka bilder som fungerar bra var högst individuellt. 
De berättar att för denna målgrupp var allt svart eller vitt, det finns ingen gråzon. 
Målgruppen hade väldigt dålig finmotorik och klarade inte av att zooma med handrörelser. De 
trodde på att använda sig av zoomknappar istället. 
Musik var mycket viktigt för denna målgrupp. Det lugnade och gjorde att de lättare kunde klara 
av att ha mycket personer runt sig och att befinna sig i annars stressande situationer
Att kunna välja själva vilka saker som skulle ingå i telefonen trodde de var en bra idé eftersom 
man då kunde anpassa produkten efter sina egna förmågor och behov. Kunde användaren bara 
klara av att använda telefon och sms så borde detta vara det enda som fanns på telefonen. 

Sätlla in funktioner mm via datorn
Detta trodde de var en bra lösning som skulle kunna underlätta för många att ställa in produk-
ten. Det skulle ge en större skärm och ett mer igennkänningsbart system än att ställa in allt på 
telefonen. Eleverna använde sig av datorer i skolan och de trodde att eleverna kanske skulle klara 
av att ställa in vissa saker själva. Att även kunna lägga in skolscheman via internät ansåg de var 
en bra funktion som skulle göra elevernas dagsscheman mer enhetliga. 

Handifon 
Maria och Ingolf berättade att ett fåtal av deras elever använde sig av Handifon och ingen an-
vände sig av Comai. Ett problem som de sett då det gällde Handifon var elevernas inställning till 
produkten. De såg den som ett hjälpmedel och ville då inte lära sig att använda den. 

Intervjuer Bilaga 4
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Anna-Karin Hagenvalld

Telefonbok
Bilder då man ska ringa ger tydlighet

Krisplan
Att ta bort krisplanen trodde hon inte var en bra idé. Det fanns enligt henne många målgrupper 
som hade behov av att istället för att ringa t.ex. skicka sms och det var bra om allt var samlat un-
der en och samma knapp. Att ha hjälplistor trodde hon var en bra idé för dem som hade lite lägre 
nedsättning. Och att kanske även ha intalade meddelanden på hur man ska göra i situationer. 
Detta föreslog hon kunde läsas in av anhörig eller assistenter om personen själv inte klarade av 
det. 

Listor
Hur man lägger upp listorna är mycket individuellt från person till person. 

Mms och sms
Mms var önskvärt och i så fall att kunna välja det på samma ställe som där man skriver sms, istäl-
let för att ha en egen väg som heter mms.
Att kunna spela in meddelanden och skicka dem trodde hon var en bra idé. 

Larm
Det var viktigt att man kunde stänga av larmet då det larmar så att det inte fortsätter ringa hela 
signalen ut. 
Det bästa var att man själv kunde välja vad man vill ha för larm via inställningar. 

Internet
Det bör finnas tidsbegränsning på internetanvändning och även påminnelser för hur länge man 
varit inne.

Övrigt
Zooma med symboler trodde hon på. 
Hon trodde att det behövde gå att ändra handlingslistor mm. Om man hade en matlista så skulle 
man kunna spara den men även ändra den om man handlar i stort sett samma saker varje gång.
Skall läkare, lärare mf ha tillgång till kalender via internet trodde Anna-Karin att de borde ha 
privata inloggningar. ”Då kan man se vem som lagt in vad och ge dem olika tillgång.”
Hon ansåg att mycket handlade om inlärning av nya system att man kunde sväva ut lite i hur 
man byggde upp menyer i en ny produkt.
Röstmemo var bra för dem som vill ta upp snabba memon för att komma ihåg saker som sejs. 

Sätlla in funktioner mm via datorn
Att ställa in det mesta på en dator trodde Anna-Karin vara en bra idé för framtiden men i 
nuläget var det många assistenter och anhöriga som hade lite för dålig datavana. 

Intervjuer Bilaga 4
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Handifon
Anna-Karin förklarade att Handifone var en elektronisk kalender med förenklade telefon- och 
smsfunktioner. Den var ett hjälpmedel som inte kan köpas utan en ansökan måste göras för 
att få en Handifon och inte alla kommuner klassar den som ett hjälpmedel. Handifone var en 
mjukvara som installerades i en vanlig HTC telefon. På den nyaste modellen fanns en fast meny 
i nederdelen av skärmen som endast var markerad med klisterlappar med dålig fästning. Enligt 
Anna-Karin var risken stor för att denna skulle falla av och detta trodde hon kunde skapa oro och 
förvirring hos användaren. Anna-Karin berättade vidare att det gick att gå ur Handifones mjuk-
vara men då fungerade inga av funktionerna med larm, påminnelser, kalendrar eller liknande. För 
att telefonen skulle klassas som hjälpmedel fick man inte heller ändra på mjukvaran. 
Handifone var försedd med talsyntes. Anna-Karin visade att denna aktiverades genom att man 
markerade det man vill gå in på och sedan trycker på en symbol för uppläsning. Detta medförde 
dock att man, om man inte vill få valet uppläst, var tvungen att dubbelklicka på alla val eller 
klicka på en grön pil efter valet för att komma vidare. Man var även tvungen att bekräfta saker 
som att man ska ringa med ytterligare ett knapptryck. Dessa extra steg berättade Anna-Karin att 
inte uppskattas av användare som ville ha enkelhet och så få steg som möjligt. 
En annan brist med Handifon som Anna-Karin tog upp var att det ej gick att använda internet 
via den, någonting som efterfrågats av användarna. Inte heller gick det att skicka mms från Han-
difon, någonting som det fanns en stor efterfrågan av. Att kunna skicka bilder ansåg hon var ett 
bra alternativ för personer med nedsatt verbal förmåga. Det var även en självklarhet för dem som 
ville kunna använda sitt hjälpmedel som en vanlig telefon och inte sticka ut. 
Anna-Karin visade en meddelandefunktion på Handifon som gjorde att det gick att skicka sym-
boler istället för ord men det som kom fram till mottagarens telefon var inte ord som motsvarar 
bilderna utan endast hänvisningar till filerna. Detta krävde att avsändare och mottagare hade 
samma bilder inlagda och att de vet vart filhänvisningarna ledde. 
På Handifone kunde man välja hur många funktioner den skulle innehålla vilket Anna-Karin 
upplevde att användarna uppskattade. En nackdel som hon sett var dock att man för varje in-
ställning som lades till behövdes större kunskap om hur man programmerade den. 
Krisplaner i kunde ge direktinfo via text och den hade även förberedda sms med text och till vem. 
På Handifons senaste modell visade Anna-Karin att man kunde byta mellan två olika ”teman”, 
ett som var det klassiska och ett med en blå färgskala.

Comai
Anna-Karin berättade att flera kommuner inte klassar Comai som ett hjälpmedel vilket innebar 
att användarna själva fick stå för alla kostnader. 
Hon förklarade att Comai var en mjukvara som laddades ned till användarens telefon. Den var 
inte kompatibel med alla telefoner utan endast vissa speciella modeller och märken. Mjukvaran 
lade sig som en ikon i startmenyn och fungerade som en ”telefon i telefonen”.
Anna-Karin visade att man varje gång man skulle använda tidsstödet var tvungen att välja hur 
man vill illustrera detta, istället för att ställa in det en gång och sedan få det valet visat automa-
tiskt. Vilket enligt henne hade varit ett bättre alternativ.
På Comai fanns vissa missar som att man t.ex. var tvungen att skrolla ner i en meny för att kom-
ma vidare men ingen anvisning gavs att det gick att skrolla ner. Ytterligare en miss som Anna-
Karin tog upp var att larmet inte slutade inte då man bekräftat det utan fortsatte tills melodin 
var klar. Detta hade flera användare upplevt som mycket irriterande både för dem själva och för 
andra i deras närhet. Detta hade i vissa fall lett till att man valt att inte ställa in larmet.
Comai hade ett system där man kunde logga in och uppdatera scheman, men Anna-Karin berät-
tade att eftersom det ofta var många människor som har tillgång till denna sida (läkare, anhöriga, 
assistenter m.fl.) var lösenordet tvunget att ändras ofta. Detta gjorde sidan svårare att använda.
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De olika menyförslagen skrevs ut i pappersformat för att testas på målgruppen. Testets upplägg 
byggde på att testpersonerna ombads utföra vissa uppgifter och noteringar togs om de klarade 
detta eller inte. Frågor om hur momenten upplevdes ställdes efter varje val samt frågor om varför 
testpersonerna gjorde just dessa val. I slutet av varje del ställdes frågan om någonting i momentet 
känts svårt.

Testet utfördes på tre elever på Västermalms skola, Roger 17 år, Alex 18 år Peter 18 år. Test-
personerna hade olika grader av kognitiva nedsättningar och Roger varken läste eller skrev text. 
Under testerna fanns assistent närvarande som stöd för eleverna och som hjälp åt projektledaren. 

Användartest 1 - menyer
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Huvudmeny
Nedan redovisas för hur de olika menyerna uppfattades, vilken som fungerade bäst och varför.

Meny 1
Alex ansåg att detta var den bästa startmenyn eftersom han upplevde den som tydligast. Han 
hade inga problem att navigera sig till meddelandefunktionen från menyn. Av de två andra 
testpersonerna ansågs den dock som något rörig och innehöll för många nya symboler. De hade 
även problem att navigera sig till meddelandefunktionen och tryckte istället på telefonsymbolen. 
Maria påpekade dock att detta berodde på att de inte kände igen symbolen eftersom de inte 
skickade meddelanden. Hon trodde att denna meny var den som skulle fungera bäst för samtliga 
elever om man kunde ställa in antal ikoner som ska visas på skärmen. Hon berättar att eleverna 
lär sig en sak i taget på en sådan här produkt och att man då bör kunna ta bort de andra för att 
göra menyn så enkel som möjligt.

Meny 2
Roger och Peter valde vid frågan om vilket menyförslag som var bäst denna meny eftersom den 
innehöll minst symboler. Svårigheter upp-stod dock för alla elever då de ombads att navigera sig 
från menyn till meddelandefunktionen. De använde sig inte av de tänkta navigeringspilarna. Pe-
ter klarade uppgiften efter uppmaningen att titta efter andra knappar på skärmen. Roger kände 
däremot en stark motvilja mot att klicka på pilarna då han inte viste vad som skulle hända. Han 
uttryckte en oro att över att kanske förstöra någonting genom att klicka på en knapp som han 
inte kände igen. Här påpekade Maria att en sådan här meny kräver en viss inlärningsperiod och 
att eleverna, om de skulle få göra om testet några gånger skulle klara det utan problem. 
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Meny 3
Den tänkta orienteringsboarden nedtill på skärmen hjälpte inte navigeringen för någon av test-
personerna. De gjorde som på meny 2 och lade inte märke till boarden fören frågan ställdes om 
hur de upplevde den. Då valde två av eleverna att istället för att klicka på likarna, klicka på den 
lilla symbolen för meddelande för att komma dit. Maria trodde inte att någon form av naviga-
tionshjälp var nödvändigt för dessa elever. Det skapade endast en rörigare skärm och hon trodde 
att det var viktigare att arbeta med att göra stegen så få och enkla som möjligt istället. 
Meny 4
Två av testpersonerna klarade av att navigera till meddelande på denna meny och utryckte att de 
klickade på pilarna eftersom det var så de skulle göra i meny 2 och 3. Roger klickade åter igen på 
telefonsymbolen istället för att använda pilarna.

Med eller utan text
Textstöd uppskattades av de elever som kunde läsa men ansågs onödigt av eleven utan läs- och 
skrivförmåga. Maria ansåg dock att text kan vara bra i samband med bild även för elever som inte 
kan läsa och skriva då detta kan hjälpa dem att lära sig att känna igen vissa av orden. 
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Ringa 
Testpersonerna ombads att, från meny 1, ringa till två olika personer och ett telefonnummer som 
de blev tilldelade. Den första personen de skulle ringa var placerad i första sidan på telefonbo-
ken. För att underlätta för testpersonerna hade denna person valts till en lärare på skolan som 
eleverna kände. Den andra personen som eleverna skulle ringa till var en okänd person vid namn 
Nils Öhrling. De fick in-struktionen att denna person fanns inlagd i telefonboken. För att komma 
till denna kontakt var testpersonerna tvungna hitta telefonboken och sedan navigera nedåt i den. 
Nedan redovisas de svårigheter och kommentarer som sågs för de olika momenten var för sig. 

Ringa till Ingolf
Alla testpersoner klickade på telefonsymbolen då de ombads att ringa till Ingolf och hade inga 
problem i detta steget. De gav samma anledning till att de valde just den symbolen vilket var 
p.g.a. att de kände igen symbolen och viste att den betydde ringa. Två av testpersonerna såg 
sedan bilden på Ingolf i menyn och valde att klicka på bilden eller namnet med telefonsymbolen 
för att ringa till honom. Peter var dock stressad under testet och hade svårt att koncentrera sig på 
vad som fanns på skärmen. Detta ledde till att han inte lade märke till bilderna på skärmen utan 
valde istället att klicka på telefonbok eller knappsats. Samtliga testpersoner uppfattade nästkom-
mande bild som att det ringde till Ingolf och då telefonluren byttes till grön hade han svarat.

Spela in samtal
Testpersonerna ombads att spela in samtalet med Ingolf vilket samtliga klarade av. Här skiljde 
sig dock anledningarna till varför de valde att klicka på inspelningsknappen. Alex berättade att 
han klickade på knappen eftersom han kände igen symbolen medan Peter läste texten samtidigt 
som han såg symbolen. Roger kände inte igen symbolen och kunde inte heller läsa texten men 
han tryckte på grön eftersom han viste att rött betyder att avsluta samtal. Här lägger Maria till 
kommentaren att eleverna väldigt tidigt lär sig just att rött står för “nej” och grönt står för “ja”. 
Hon trodde att det var bra om man använde sig av dessa färgkoder så mycket som möjligt.

Avsluta samtal
Ingen av eleverna hade några problem med att avsluta samtalet. Även här valde de knappen efter 
symboler och färgkodningen. 
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Ringa till Nils Öhrling
Två av eleverna fick problem då de hade kommit till första sidan på telefonfunktionen. De valde 
båda två att klicka på “knappsats” istället för “telefonbok” för att ringa till Nils Öhrling. Vid 
frågan om de visste vilket nummer de skulle slå svarade båda nej. Följdfrågan hur de då skulle 
vilja göra ledde till att båda klickade på telefonboken istället. Väl inne i telefonboken hade ingen 
av eleverna några problem med att genom pilarna guida sig till nästa sida då de upptäckte att 
Nils inte fanns på den första. För Roger är det svårt att hitta Nils eftersom han har svårt att läsa 
och inte känner igen bilden på honom. Han påpekar dock att om det var bilder på hans vänner 
så skulle det vara lätt. De andra två eleverna har inga problem att genom texten hitta Nils och 
samtliga elever väljer att klicka på namnet för att ringa. Alex nämner att han klickar på den knap-
pen p.g.a. telefonsymbolen intill namnet. Sammanfattningsvis tyckte samtliga elever att denna 
uppgift var ganska svår.
Maria trodde att ett system där man, om man inte klarar av att ha så många kontakter endast kan 
ha den första sidan på telefonmenyn skulle vara det bästa.

Användartest 1 - menyer
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Ringa telefonnummer
Då eleverna ombads att ringa ett nummer som de fick på en lapp var det första gånge som en 
av eleverna inte tryckte på telefonsymbolen i huvudmenyn. Han valde istället att trycka på sym-
bolen för listor med motivationen att då kanske han skulle få upp en lista på nummer. Väl inne på 
telefonfunktionen hade ingen av eleverna några problem med att förstå vilken knapp som ledde 
till knappsatsen. Då knappsatsen visades kommenterade Peter att det var som en vanlig telefon 
och att det var lätt att använda. Alla elever valde att trycka på den gröna knappen då de slagit in 
numret för att ringa. 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10732

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

107

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1073

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10732

Ringer 10732

Spela in Avsluta 

Samtal

10732

Spela in Avsluta 

Samtal

10732 10732

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10732

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

107

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1073

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10732

Ringer 10732

Spela in Avsluta 

Samtal

10732

Spela in Avsluta 

Samtal

10732 10732

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10732

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

107

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

1073

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Telefon

Avsluta Ring

10732

Ringer 10732

Spela in Avsluta 

Samtal

10732

Spela in Avsluta 

Samtal

10732 10732

April

April

April April

April

Telefon Sms Kalender

Listor Tid Ekonomi

Internet Krisplan

Meny Meny

Meny Meny

Meny Meny

Bilaga 5



97

Telefonen ringer
En bild lades fram för att visa hur det kunde se ut när någon ringer till telefonen. Eleverna fick 
frågan om vad som hände på skärmen och ingen hade några svårigheter att förstå att det ringde 
eller se vem det var som ringde. De valde alla att klicka på den gröna knappen för att svara och 
två av testpersonerna sa att de valde denna för den betyder “ja”. 

Direkt till telefonbok? 
Frågan ställdes om eleverna skulle tycka bättre om att komma direkt till en telefonbok då de 
klickade på telefonknappen. Ingen av eleverna trodde dock att detta skulle vara bättre. De tyckte 
att det skulle vara bra om de kunde ha sina närmaste vänner eller föräldrar på den första sidan 
och sen ha resten av kontakterna i en telefonbok. 

Användartest 1 - menyer Bilaga 5
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Ekonomi
Testpersonerna fick förklarat för sig att produkten kunde hjälpa dem att räkna ut om pengarna 
räckte då de skulle handla. Vidare berättades att summan som de hade var 20 kronor och att as-
sistenten redan ställt in summan på produkten. De fick två lappar med priserna 5- respektive 6 
kronor på med instruktionen att detta var vad varorna de ville köpa kostade. Nedan redogörs för 
hur testpersonerna upplevde uppgiften.

Hitta i menyerna 
Samtliga testpersoner valde att klicka på spargrisen för att komma till ekonomihjälpen. Alla 
kände igen bilden som en symbol för pengar och uppgav det som anledningen till att de valt 
just den. Vid nästa meny där ett val för att komma till uträkningsläget skulle göras fick Roger 
problem med att klicka på rätt knapp. Han kände sig osäker på symbolerna och eftersom han 
inte kunde läsa texten viste han inte vad knapparna betydde. Plånboken förknippade han med 
bankomat och korten ville han inte trycka på eftersom han inte hade kort. Knappen för “räcker 
pengarna” viste han inte vad betydde, han viste inte heller vad frågetecknen betydde men sa att 
han sett dem förut och kände igen dem. Han valde istället att klicka på den översta boarden där 
spargrisen syntes eftersom det var den enda bilden han kände igen. 

Skriva in priset
Vid nästa steg frågades testpersonerna vilken information som fans på skärmen och vad de skulle 
göra nu. Det var endast Alex som läste texten och konstaterade att han hade 20 kronor och att 
han skulle slå in priset på de varor han ville köpa med ett plustecken mellan. Peter behövde en 
anvisning om att det fanns text för att han skulle koncentrera sig på den. Roger behövde anvisn-
ingar om att han skulle knappa in priset på varorna eftersom han inte kunde läsa texten. Var-
ken Roger eller Peter använde sig av plustecknet mellan inslagningarna. Detta berättade Maria 
berodde på att de inte använder sig av miniräknare. Hon trodde dock inte att det var ett problem 
för någon av dem att lära sig att de skulle klicka på plus mellan summorna. Roger ansåg att det 
var lätt att göra dessa steg men instruktioner men utan var det svårt. 
Samtliga elever klickade på den gröna knappen för att gå vidare och se om pengarna räckte. 
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Användartest 1 - menyer

Räcker pengarna? 
Testpersonerna frågades hur de upplevde vad som hände på skärmen då den gröna “räcker” 
bilden visades på skärmen. Två av personerna upplevde det som klart och tydligt att pengarna 
räckte och eftersom bilden var grön och tummen pekade uppåt. Roger tyckte att det var lite 
svårare eftersom han inte förstod vad texten sa, men han trodde att pengarna räckte. Alla tre 
valde sedan att klicka på den gröna knappen då de bads bekräfta att de ville köpa varorna. Ingen 
av eleverna noterade informationen om hur mycket de skulle få tillbaka och Maria påpekade att 
detta inte var någonting som de brydde sig om. De tog emot pengarna av kassörskan om de fick 
någonting tillbaka och hade inget behov av att kontrollera om det stämde. 
En motsatt bild som var röd och symboliserade att pengarna inte räckte, visades därefter för 
eleverna och frågan om hur de upplevde vad som hände på skärmen upprepades. Här ansåg alla 
testpersoner att det var klart och tydligt att pengarna inte räckte eftersom rött betyder nej. 

Med eller utan bilder
Eleverna visades tre delar av systemet och frågades om de i dessa delar skulle föredra att använda 
sig av bilder på pengar som hjälp för att förstå eller istället för att knappa in siffrorna. Då det 
gällde att visualisera hur mycket de skulle få tillbaka var det ingen av eleverna som tyckte att 
bilderna hjälpte. Roger tyckte att det blev rörigt och han brydde sig inte om vad han fick tillbaka. 
Han uppskattade dock bilden som visade hur mycket pengar han hade i plånboken eftersom den 
gjorde det lättare för honom att förstå. De andra eleverna som kunde läsa och skriva kände inget 
behov av bilder i något av fallen. Samtliga var överrens om att de inte ville knappa in varornas 
pris genom att lägga fram pengar på skärmen. 
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Bild som stöd för hur mycket pengar man har Lägga fram pengar eller skriva in summor
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Ställa in summa
Tre lärare och assistenter ombads att förinställda produkten med 20 kronor för att få en bild av 
hur det tänkta systemet skulle fungera för dem. Möjligheten att ställa in summan i förväg upp-
skattades och sågs som ett bra komplement om användaren själv kände osäkerhet till att ställa 
in denna. Ingen av testpersonerna hade några problem att guida sig genom systemet och de up-
plevde stegen som enkla och få. Att kunna välja i detta läge om summan skulle visas i bilder för 
användaren ansåg Maria var mycket positivt efterson inte alla elever vill ha bilder på pengar och 
vissa känner sig dumförklarade om detta visas. 

Användartest 1 - menyer
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Knappar
Fyra olika varianter på hur man kan åskådliggöra att en “knapp” blivit nedtryckt visades för test-
personerna där de fick kommentera de olika illustreringarna och välja vilken de tyckte bäst om. 
Nedan redovisas för de olika illustreringarna samt testpersonernas kommentarer.

Knappen byter färg
Detta var det alternativ som testpersonerna tyckte bäst om. De ansåg att det var tydligt att man 
klickat på knappen och att den gröna färgen betyd-de någonting positivs och bra. 

Knappen blir mörkara eller ljusare
Ingen av testpersonerna tycket att detta var ett bra alternativ. De hän-visade till att alternativ ett 
var bättre och tydligare. 

Knappen blir belyst kant
Denna variant uppskattades av samtliga testpersoner och ansågs vara nästan lika bra som alter-
nativ ett. De tyckte att den gröna färgen var bäst eftersom den var tydligast och syntest mest. 

Knappen sjunker ner
Detta tyckte två av testpersonerna var svårt att förstå och Maria trodde att det måste visas på ett 
mycket tydligt sätt och kanske i kombination med någon av de andra för att fungera. 

Användartest 1 - menyer Bilaga 5
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Intervju med Mikael Becker
Universitetsadjunkt i Grafisk form vid Mittuniversitetet

Mail 1
“En app eller ett webbgränssnitt? Du måste välja typsnitt som redan finns i telefonen eller du kan 
välja fritt? Olika manicker, olika typsnitt.
Med den nyaste generationen smartphones där skärmupplösningen är runt 300 dpi så behöver 
du inte välja ett typsnitt som är gjort för skärm i första hand.Upplösningen är så hög så det går 
inte att skilja skärm och papper åt. Annars sök på low-resolution typography och du kommer att 
hitta en hel del.

Synskadades riksförbund har en gammal undersökning:
http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/flerkanlasa.pdf
Men den är gjord innan internet slog igenom och saknar alla skärmtypnsitt. Läser man mellan 
raderna där så är förmdoligen webbtypsnitt bra för synskadade. Verdana och Georgia kom 1996, 
riktigt bra plus att "alla" har dom.
Microsoft släppte sex riktigt bra typsnitt för några år sedan: Candara,Calibri, Consolas, Cam-
bria, Constantia, Corbel. Microsoft har skrivit några bra artiklar som ligger på deras hemsida om 
skärmtypografi.Trebuchet är också vanligt på skärm, men några tecken är ganska extrema och 
kan nog ge problem för mindre grupper.

Vana är viktigt, så även om det typsnitt du väljer objektivt sett är
bra/bättre/bäst, så kanske man är van vid något annat och föredrar det. Så om du har möjlighet 
att göra en flexibel typografi, gör det. Användaren kan själv välja typsnitt, storlek, kontrast (färg), 
vore det absolut bästa.
Tex: http://www.swedbank.se/privat/index.htm, klicka på anpassa. Också braatt man direkt ser 
vad förändringarna kommer att innebära.
Till teckensnitten skulle jag vilja lägga till Comic Sans. De flesta tycker att det är ett hemskt 
typsnitt men för en del (inte alla) med dyslexi så är det bra.
Jag skulle också lägga till någon pastellfärg till de valbara
bakgrundsfärgerna. En del (inte alla) dyslektiker läser bättre med en svagt pastellfärgad bakgr-
und.
Bakgrundsfärg är något som du måste ta hänsyn till oavsett användare. Flera smartphones har så 
ljusstarka skärmar att kontrasten kan bli för stor.
Kan vara någon som föredrar ett sk mono-space typsnitt, alla tecken tar lika stor plats, tex Cou-
rier eller Consolas.
Man behöver inte få hela världen att välja på men 2 serif, 2 sans-serif, 1 mono-space och comic-
sans (chalkboard är förmodligen bättre).

Du ska inte välja Helvetica, vet att många designers älskar den, men den har problem. tex så är b 
och d spegelbilder, likaså p och q. Och det kan ge stora problem hos en del med dyslexi.
Om du behöver piktogram så har jag den officiella uppsättningen hos mig, skollicens.
/Micke”

Maildiskusion Bilaga 6
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Mail 2
Dom som läser mest på skärm är också mest vana vid Verdana. Det är vanligast, kanske inte bäst 
men det är bra.

“Generellt sett så är sans-seriffer bättre för skärm men viktigast är att
tyspnittet är gjort för skärm. Så Georgia, Cambria och Constantia som är
seriffer gjorda för skärm är då bättre än sans-serifferna Helvetica, Gill,
Futura osv som gjordes för papper.
Men tänker vi på iPhone 4 med den nya skärmen så behöver du inte tänka så mycket på vilket 
typsnitt utan mer hur du hanterar det. Och som jag skrev med skärm så måsta man titta noga på 
kontrast, varken för lite eller för mycket.
Det går rykten om att Apples nästa operativsystem kommer att bli upplösningsoberoende. Man 
kommer att ha stora möjligheter att skala text, ikoner, förhoppningsvis också menyer och fönster 
för att få det precis som man själv vill ha det. Och ändra utseende beroende på hur stor skärm 
man har eller vilken upplösning man har på skärmen.
Eller som man kan göra för webbplatser, att bestämma minsta och största mått.
/ Micke”

Maildiskusion Bilaga 6
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