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minne. Handdator är idag ett vanligt förskrivet kognitivt hjälpmedel som är utvecklad för att 
ge stöd åt kognitiva svårigheter.  
Syftet med studien var att beskriva användandet av handdatorn och hur det har påverkat 
vardagen för vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning.  
En kvalitativ metod användes där fem deltagare som använder handdator (Handi Socket och 
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Resultatet visar att samtliga deltagare anser att handdatorn fungerar som ett effektivt stöd i 
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Vår slutsats är att handdatorn är ett effektivt stöd för dessa personer och är ett hjälpmedel som 
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FÖRORD 
 

Vi är två arbetsterapeutstudenter i slutet av vår utbildning. Intresset för tekniska hjälpmedel 
väcktes under praktikperioden på habiliteringen, då vi fick se olika hjälpmedel, bland annat 
handdatorn. Vi uppfattade att handdatorn var ett vanligt förskrivet hjälpmedel som förskrivs 
till flera grupper som har kognitiva svårigheter, bland annat till personer med 
utvecklingsstörning. Vi blev intresserade av att undersöka hur handdatorn används och hur det 
fungerar som ett kognitivt stöd för dessa personer i vardagen. 
 

 

BAKGRUND 
 
 
Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning innebär en livslång funktionsnedsättning med kognitiva nedsättningar 
(1). Kognition består av samverkande processer i hjärnan när information tas emot och 
bearbetas. När en person har kognitiva nedsättningar är det svårt att ta emot, lagra och 
bearbeta information. Det bidrar till svårigheter att utföra aktiviteter på grund av t.ex. nedsatt 
minne, koncentrationsförmåga, planerings- och problemlösningsförmåga, tidsuppfattning 
m.m. (2, 3). Detta leder till att personen får svårt att klara sin vardag, dvs. personen blir 
handikappad i vissa situationer. Hur handikappad en person blir beror på de svårigheter som 
personen har i olika situationer och är förknippat med vilka insatser och vilket stöd personen 
får (1).  Kognitiva svårigheter är inte något som syns utåt men är ändå lika begränsande som 
t.ex. fysiska funktionshinder (4) 

   Kylén (5) beskriver tänkandet i fyra olika abstraktionsnivåer som ökar i takt med 
begåvningsutvecklingen.  
   Personer som befinner sig på den första abstraktionsnivån kan jämföra två eller flera 
upplevelser med varandra för att bilda kedjor av händelser. Den andra abstraktionsnivån 
innebär en förståelse för helheter som t.ex. att saker sker i en viss ordning och att uppfatta 
enkla orsaksmönster. Föremål i omgivningen som har liknande funktion kan struktureras i 
grupper och en förståelse finns för att föremålen kan användas till samma ändamål trots att de 
har olika utseenden. Den tredje abstraktionsnivån innebär att gå utanför den egna upplevelsen 
och förstå saker man själv inte varit med om. Det finns en förståelse för att det både finns en 
framtid och dåtid, att allt sker inte bara här och nu. Personer som befinner sig på den fjärde 
och sista abstraktionsnivån har normalbegåvning då ett abstrakt tänkande föreligger utan 
behov av konkretion (5).  
   En normalbegåvad person går igenom alla nivåer under sin uppväxt och ungefär efter 15-20 
års ålder utvecklas inte längre tänkandet i någon abstraktionsnivå.  En person som har 
utvecklingsstörning befinner sig däremot på varje nivå en längre tid än en normalbegåvad och 
stannar så småningom på en av nivåerna i vuxen ålder (5).  
 

Orsaker till utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning beror på att hjärnan inte har utvecklats normalt eller har skadats av olika 
orsaker under fosterstadiet eller under barnets första levnadsår. Några av orsakerna till att en 
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hjärnskada har uppkommit kan vara virussjukdomar hos modern, genetiska förändringar (t.ex. 
Fragilt-X), kromosomavvikelser (t.ex. Downs syndrom), syrebrist eller att modern har 
missbrukat alkohol eller droger (1). 
   Det går inte alltid att hitta en orsak till utvecklingsstörningen. Hos 25 % av de barn som 
föds med en utvecklingsstörning kan ingen orsak fastställas (1). 
 

Nivåer av utvecklingsstörning 
Graden av utvecklingsstörning delas in i tre nivåer: lindrig, måttlig eller grav 
utvecklingsstörning (1). Indelningen är en ungefärlig beskrivning av funktionsförmågan och 
bedöms utifrån en persons förmåga att klara av de krav han/hon möter i vardagen (6). 
 
Personer med lindrig utvecklingsstörning (motsvarar IQ 50-70) skiljer sig inte så mycket från 
normalbegåvade personer förutom att de behöver mer tid för att utföra tankeoperationer, lära 
in nya saker och utvecklas motoriskt. Personerna har svårigheter att förstå hur andra tänker 
och att föreställa sig saker som de inte har varit med om, vilket gör det svårt att anpassa sig 
efter olika situationer. Inlärningen fungerar bäst i de miljöer där personerna vistas (6, 1).  
 
Personer med måttlig utvecklingsstörning (motsvarar IQ 35-50) har ett mer eller mindre 
fungerande tal. De förstår ofta tal samt symboler och bilder. Personerna har svårt att 
generalisera från en situation till en annan och kan inte föreställa sig sådant som de inte har 
varit med om. Personerna har ofta ytterligare funktionshinder, t.ex. syn- eller 
hörselnedsättning, rörelsehinder och/eller epilepsi. (6, 1). 
 
Personer med grav utvecklingsstörning (motsvarar IQ under 35) har inget tal men kan 
använda enstaka ord. De förstår varken tal, symboler eller bilder. Personerna upplever bara 
det som sker här och nu och kan varken tänka framåt eller bakåt i tiden. De kan ha svårt att 
styra sina rörelser och förflytta sig själva (6,1). 
 

Vad utvecklingsstörning kan leda till för problem i vardagen 
Personer med utvecklingsstörning har på pga. kognitiva nedsättningar svårt att ta emot och 
behålla information om informationen kommer från flera håll samtidigt. De har ett begränsat 
korttidsminne som bidrar till att dessa personer behöver mer tid och träning för att lära in nya 
saker. Däremot fungerar långtidsminnet normalt, dvs. när informationen väl har lagrats så 
finns den kvar (1). 
   Personer med utvecklingsstörning har svårt att tänka abstrakt, dvs. att föreställa sig saker 
som de inte konkret ser framför sig (1). Det beror på att dessa personer har en enklare och 
konkretare verklighetsuppfattning jämfört med normalbegåvade personer, vilket innebär att de 
får ett begränsat perspektiv (5). Då ett abstrakt tänkande saknas kan man inte använda tidigare 
lagrad information och med hjälp av den föreställa sig saker som man inte har varit med om 
eller sett tidigare. Om exempelvis vägen till arbetet skulle förändras så ställer det till problem 
(1). Det kan även vara svårt att förstå sig på tid och pengar (6). 
   Att orientera sig i tid och rum är svårt. Det kan vara svårt att hitta och känna sig trygg i sin 
fysiska närmiljö. Att inte förstå klockan och tiden är ett vanligt problem för många personer 
med utvecklingsstörning och är bland det svåraste att lära sig. Det bidrar till svårigheter att 
förstå när aktiviteter ska inträffa och hur länge en aktivitet pågår. Att inte förstå tiden skapar 
oro och ängslan hos personerna och kan t.ex. leda till att personerna antingen kommer för 
tidigt eller försent till en planerad aktivitet (1).  
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Kognitivt stöd 
Enligt Hjälpmedelsinstitutet (HI) är kognitiva hjälpmedel relativt nytt i Sverige och det finns 
stora regionala skillnader i förskrivning av kognitiva hjälpmedel.  Vilka hjälpmedel som 
förskrivs beror på var i landet man bor (4).  
   Med hjälp av kognitiva stöd kan kognitiva svårigheter mildras och kompenseras (1).  
Syftet med kognitiva stöd är att hjälpa personen att leva så nära det sätt som personen själv 
önskar och i så stor utsträckning som möjligt. Det handlar om att förenkla det som är svårt, 
t.ex. planera och passa tider. Det hjälper personen att bli mer självständig och kunna klara av 
att utföra saker på egen hand samt att ha kontroll på vad som händer i vardagen. Genom den 
ökade självständigheten personen får genom det kognitiva stödet känner han/hon sig mer 
trygg, kan förbättra sina förmågor, utvecklas och må bättre (1).  
   Kognitiva stöd kan t.ex. bestå av specialanpassade almanackor, tidshjälpmedel och 
datorprogram.  Det är vanligt att bilder och symboler används som stöd för tankar, minne och 
kommunikation (1).  
   En specialanpassad almanacka hjälper till att planera tid och går att utformas efter behov. 
Utifrån personens förmåga består almanackan av bilder, symboler eller text (1). Att kunna 
planera med hjälp av almanacka bidrar till att personen vet vad och när något ska inträffa, 
vilket leder till minskad osäkerhet (6).  
   Tidshjälpmedel gör det möjligt att få överblick över tiden, genom att tiden visas som en 
längd eller något som krymper vilket bidrar till att personen själv kan följa med i 
tidsräkningen och se när något närmar sig (1). Ett exempel är Kvarturet som visar åtta svarta 
punkter, där varje punkt står för en kvart (15 min) (6). 

 

Specialanpassade datorer 
Specialanpassade datorer kan användas som kognitivt stöd och är ofta till stor hjälp för många 
personer med utvecklingsstörning, då de ökar självförtroendet och självständigheten (6). Flera 
studier har gjorts där bärbara anpassade datorsystem har används av personer med 
utvecklingsstörning.  
   I en studie utförd av Furniss et al. (7) presenteras ett system som baseras på en handdator 
som gav stöd åt personer med svår utvecklingsstörning att utföra komplexa arbetsuppgifter. 
Handdatorn gav tillgång till en serie av bildinstruktioner som vägledde personen genom de 
olika momenten i en arbetsuppgift. Resultatet visade att arbetstakten och noggrannheten i 
arbetsutförandet ökade när handdator användes istället för vanliga bildinstruktioner (7).  
   I en studie utförd av Stock et al. (8) jämfördes ett specialutformat kognitivt datorprogram 
med ett Windows CE program. Resultatet visade att de deltagare som använde det 
specialutformade kognitiva datorprogrammet gjorde betydligt färre fel och behövde inte lika 
mycket anvisningar. Med hjälp av programmet blev deltagarna mer självständiga och kunde 
utföra uppgifter på egen hand utan hjälp från andra inom flera olika områden (8). 
   En annan studie utförd av Davies et al. (9) visade att användandet av datoriserade program 
var ett sätt att kunna hantera tid och planera aktiviteter som bidrog till att personerna blev mer 
självständiga i arbetet och på fritiden (9). 

 
 

Handdatorerna Handi Socket och Handifon 
Handdatorerna Handi Socket och Handifon innehåller ett specialkonstruerat program vilket 
kan kompensera för svårigheter med t.ex. tidsuppfattning, struktur, planering och minne (10). 
I tabell I presenteras samtliga funktioner som finns i Handi Socket och Handifon.     
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   Handdatorn riktar sig till personer med kognitiva funktionshinder, även innefattande 
psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder (11).  Den innehåller mindre information och 
färre valmöjligheter jämfört med vanliga datorprogram, vilket underlättar användandet för 
personer med kognitiva svårigheter. Eftersom handdatorn innehåller symboler och talstöd 
underlättar det för personerna att kunna ta till sig information (12). 
   Handdatorn går att anpassa efter personens behov och svårigheter genom att det går att styra 
vilka funktioner användaren ska ha tillgång till (11). Handdatorn är lätt att bära med sig och 
kan användas både i skolan, på arbetet, i hemmet, i affären etc. (13). 
   Den första Handi-modellen utvecklades mellan åren 2000-2002. Sedan dess har Handi 
Socket utvecklats och numera finns även en handdator med telefonfunktion, Handifon (14). 
   Inom Landstinget Västmanland är kriteriet för att få Handi Socket förskrivet att personen 
har kognitiva funktionsnedsättningar och/eller för att ersätta eller komplettera skriftlig eller 
muntlig kommunikation. Kriterierna för att få Handifon förskrivet är att ”personerna har 
behov av handdator med speciellt kalenderprogram i kombination med behov av 
vibrationslarm, utökat bildstöd eller då personen inte klarar att hantera både handdator och 
egen mobiltelefon”. Vid utprovning är ett kriterium att det finns stödpersoner i omgivningen 
som kan se till att hjälpmedlet fungerar (15). 

 
 

Funktioner i handdatorn 

Tabell I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Se bilaga 1 och 2 för utförligare information 

 

Handi Socket 
 
Album 
Anteckningar 
Användare 
Bildsamtal 
Formulär 
Formulärsvar 
Kalender 
Kontakter 
Krisplan 
Miniräknare 
Musik 
Prisräknare 
Röstanteckningar (11) 
   

Handifon 

Album 
Anteckningar 
Användare 
Bildsamtal 
Formulär 
Formulärsvar 
Kalender 
Kontakter 
Krisplan 
Miniräknare 
Musik 
Prisräknare 
Röstanteckningar 
SMS 
Telefon 
Bild-SMS 
Kamera (16) 
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Arbetsterapi och förskrivning av hjälpmedel 
Arbetsterapeuten bedömer behovet och förskriver bl.a. kognitiva hjälpmedel vars syfte är att 
stödja och underlätta för personen att utföra aktiviteter (6).  
   Enligt ”Etisk kod för arbetsterapeuter” är målet med arbetsterapi ” att främja 
patientens/kundens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål 
och behov och i förhållande till omgivningens krav” (17). För att uppnå målet består 
arbetsterapeutiska metoder av att utveckla aktivitetsförmåga, förhindra nedsatt 
aktivitetsförmåga och i vissa fall kompensera för den (17). Ett prioriterat mål inom 
arbetsterapi är ofta att klienten ska bli så självständig som möjligt i aktivitetsutförandet och 
det kan uppnås genom att arbetsterapeuten bl.a. förskriver kognitiva hjälpmedel (18).  
Ett av regeringens handikappolitiska mål är att minimera eller avskaffa brister i miljön för att 
skapa ett tillgängligare samhälle (19) och genom att arbetsterapeuten förskriver kognitiva 
hjälpmedel kan detta uppnås.  
   Arbetsterapeuten grundar sina antaganden på arbetsterapimodeller. ”The Model of Human 
Occupation” (MoHO) är den modell som används i störst utsträckning av arbetsterapeuter. 
Enligt MoHO är människan sammansatt av tre element; ”volition” (handlar om människans 
drivkraft, motivation till aktivitet), ”habituation” (innebär att använda sig av tidigare roller, 
inlärda mönster och rutiner för aktivitet) och ”performance capacity” (att man har den fysiska 
och mentala kapaciteten tillsammans med levda erfarenheter för att kunna utföra aktivitet) 
(20).  
   Enligt MoHO påverkas personens aktivitet av miljön. Hur personen påverkas av miljön är 
beroende av personens värderingar, intressen, roller, vanor och utförandekapacitet. Miljön 
beskrivs som att den antingen erbjuder möjligheter för en person att utföra aktivitet eller att 
den kan innebära krav och därmed begränsa en persons aktivitetsutförande (21). Genom att 
ändra i miljön, t.ex. tillföra ett kognitivt hjälpmedel, så sker förändringar i personens 
aktivitetsförmåga, vilket kan bidra till att personen lättare kan utföra aktiviteter. Det kan även 
påverka utvecklingen av roller och vanor (20), då hjälpmedlet bidrar till att individen klarar 
mer. Om kraven i miljön är stora jämfört med vad personen klarar av blir personen lätt 
ängslig, orolig och känner hopplöshet (20). Genom att tillföra ett kognitivt stöd som 
handdator minskar kraven i miljön.  
    
 
 

PROBLEMOMRÅDE 
 

Hjälpmedelsinstitutet (HI) utförde år 2008 en nationell enkätundersökning inom 
kognitionsområdet (4). Resultatet visade att förskrivningen av kognitiva hjälpmedel hade ökat 
mellan år 2005-2007 (4). Främst har förskrivningen ökat för grupper med psykiska och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Även förskrivning för personer med 
utvecklingsstörning har ökat men inte i lika stor utsträckning (3).  
   Ett av de kognitiva hjälpmedel som har förskrivits i störst utsträckning var år 2008 
handdatorn Handi Socket och en uppföljning från år 2010 visar att förskrivningen av 
Handifon har ökat de senaste åren (4).  
   Enligt samarbetsprojektet ”Handi i centrum” (10) saknas det större studier om handdatorer . 
Det saknas även vetenskapliga artiklar om just handdatorerna Handi Socket och Handifon 
(10).  
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   Handdatorer är ett vanligt förekommande hjälpmedel som förskrivs till bl.a. personer med 
utvecklingsstörning. Då det har framkommit att det saknas studier finns ett intresse i att 
beskriva hur handdatorer används och om de har påverkat och förändrat vardagen hos dessa 
personer efter införandet av handdator.  
    
 

SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva användandet av handdatorn och hur det har påverkat 
vardagen för vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. 
 
 

METOD 

Urval  
En arbetsterapeut som har erfarenhet av att förskriva handdator kontaktades för att komma i 
kontakt med deltagare som använder handdator. Inklusionskriterierna var vuxna personer 
mellan 18-65 år med lindrig till måttlig utvecklingsstörning som har använt handdator under 
minst sex månaders tid. Efter diskussion med arbetsterapeut ansågs sex månader vara en 
rimlig tid för att ha lärt sig använda handdator och infört den i vardagen.  
   Utifrån arbetsterapeutens lista på 28 personer som har fått handdator förskrivet drogs tio 
personer slumpmässigt ut genom lottning. Eftersom arbetsterapeuten kände till deltagarna 
gjordes urvalet slumpmässigt för att undvika att välja deltagare som arbetsterapeuten på 
förhand visste vilken inställning de hade till handdator.  
   Arbetsterapeuten kontaktade personerna via telefon och tillfrågade om de ville delta i en 
intervju. Av dessa tio tackade fyra personer nej till att delta. Efter att arbetsterapeuten 
kontaktat personer ringde författarna upp de personer som tackat ja för att ge information och 
bestämma tid och plats för intervjun. Då uppstod ytterligare ett bortfall på tre personer då en 
person valde att dra sig ur, en person blev sjuk och en person inte svarade i telefon trots 
upprepade kontaktförsök.  
   För att få ihop fler deltagare kontaktade arbetsterapeuten ytterligare tre personer genom ett 
bekvämlighetsurval utifrån listan. Av dessa tre ville en person delta i intervjun. Ytterligare en 
till deltagare tackade ja till att delta i samband med att deltagaren skulle träffa 
arbetsterapeuten på mottagningen.  
   På grund av tidsbrist kunde inte fler deltagare kontaktas. Sammanlagt deltog fem personer.  
 

Deltagare 
Fem deltagare, tre män och två kvinnor deltog i intervjuerna. Deltagarna var i åldrarna 19-36 
år och hade lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Fyra av deltagarna hade daglig 
verksamhet och en gick på gymnasiet. Tre av deltagarna bodde antingen på ett gruppboende 
eller serviceboende. En deltagare bodde i egen lägenhet. En deltagare bodde hos föräldrarna.  
   Tre deltagare använde Handi Socket och två deltagare använde Handifon. En deltagare 
använde Handi Socket innan Handifon. Deltagarna hade använt handdator mellan sex 
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månader till fem år.  
 

Datainsamling 
En kvalitativ ansats användes för att få djup och rik information om deltagarnas uppfattningar 
om användandet av handdator (22). Egna strukturerade intervjufrågor konstruerades med 
utrymme för följdfrågor (se bilaga 3). En pilotstudie genomfördes av intervjumallen med den 
första deltagaren för att bedöma frågornas lämplighet. Pilostudien visade att intervjumallen 
fungerade och därför användes den till resterande intervjuer.  
   Fyra intervjuer genomfördes i personernas hemmiljö och en genomfördes på 
arbetsterapeutens mottagning. Utöver deltagarna närvarade anhöriga vid två av intervjuerna 
och vid en närvarade personal. Vid en intervju närvarade anhörig, personal och 
arbetsterapeut.  
   Intervjuerna utgick från den konstruerade intervjumallen och för att få svar på frågorna 
ställdes konkreta följdfrågor i de fall då intervjumallen inte var tillräcklig. Deltagarna hade 
med sig sin handdator och ombads visa vilka funktioner de använder och hur de gör för att 
förtydliga och komplettera det som sades under intervjuerna. 
   Intervjuerna varade mellan 12-37 min. Intervjuerna spelades in med hjälp av Ipod touch 4G 
med programmet Pro Recorder. Inspelningarna överfördes sedan till dator och spelades upp i 
programmet Quicktime för transkribering.   
 

Analysmetod 
Intervjumaterialet transkriberades ordagrant och inspelningarna avlyssnades ett flertal gånger. 
Den första transkriberingen gjordes av författarna tillsammans. Detta för att kommande 
transkriberingar skulle utföras på liknande sätt då intervjuerna delades upp mellan författarna. 
Sedan lyssnades intervjuinspelningarna igenom tillsammans samtidigt som transkriberingarna 
lästes för att kontrollera att de stämde överens.  
   En kvalitativ innehållsanalys användes till en början för att strukturera datamaterialet och 
dela in det i domäner (22). Författarna började med att sortera datamaterialet under respektive 
fråga från intervjumallen. Till en början resulterade det i sju domäner eftersom intervjumallen 
bestod av sju huvudfrågor. Frågor som hade liknande innehåll slogs sedan ihop och fick bilda 
gemensamma domäner med nya rubriker. Sammanlagt uppstod fyra domäner. För att stärka 
resultatet belystes domänerna med citat från intervjuerna. Information från deltagare, anhöriga 
och personal inkluderades i analysen och analyserades på samma sätt. Innehållanalysens alla 
steg kunde inte följas då materialet inte blev tillräckligt stort och djupt (22).  

 

Etiska aspekter 
För att säkerställa att etiska riktlinjer enligt Codex följs (23) har muntligt godkännande givits 
av deltagare. Även anhöriga och personal tillfrågades muntligt om intervjuerna kunde 
genomföras. När deltagarna kontaktades via telefon tillfrågades de både av arbetsterapeut och 
av författare om de ville delta samt informerades om bl.a. syftet med studien och att 
deltagandet var frivilligt. Vid telefonsamtalet informerades även personerna om att annan 
person fick medverka vid intervjun om så önskades. Deltagarna tillfrågades även om de ville 
att annan person, chef eller god man skulle kontaktas innan intervjuerna påbörjades. 
Deltagarna fick över telefon själva bestämma tid och plats för intervjun. Ett informationsbrev 
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skickades därefter ut till deltagarna och var utformat med enkel och kortfattad information 
med tillhörande Pictogrambilder.  
   Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna ännu en gång skriftligt med ett 
informationsblad och samtidigt muntligt om intervjun och deras rättigheter, om bl.a. frivilligt 
deltagande, att de närsomhelst kunde avbryta och hur informationen skulle komma att 
hanteras (23).  
   All information till deltagarna gavs på ett så enkelt språk som möjligt för att underlätta 
deltagarnas förståelse. 
   Inget beroendeförhållande fanns mellan deltagare och intervjuare. 
 
 

 

RESULTAT 
 

Hur deltagarna fick sin handdator 
Hur deltagarna fick sin handdator har varierat. I de flesta fall kom förslaget om handdator från 
arbetsterapeut, oftast efter att en kartläggning av personens svårigheter hade gjorts och efter 
att en habiliteringsplan hade upprättats.  
   ”Vi satt och pratade lite om tider och sådär.. vad jag har.. och sen så valde hon ut att jag 
skulle ha en Handi” 
 
En deltagare kände till handdator sedan tidigare och tog därför själv initiativet till att få en 
handdator förskrivet. Anledningen till att deltagaren ville ha en handdator var för att han 
behövde hjälp i sin vardag. 
   ”För att jag.. för att det är meningen att den ska hjälpa mig” 
 
En deltagare fick prova handdatorn under en tid och efter ett tag gjordes en uppföljning för att 
se hur det hade gått. 
   ”Jag fick prova en tid först och se hur det går.. det gick väldigt bra..” 
 
En deltagare hade använt Handi Socket innan Handifon. Handi Socket fick han i samband 
med en habiliteringsplan då man diskuterade vad som var svårt. Enligt både anhörig och 
deltagaren själv hade han svårt med tidsuppfattning och låste sig i vissa situationer.  
   (Från anhörig): ”Det här med tiden är jättesvårt.. det här med, hur länge man tvättar sig, 
hur länge man borstar tänder, hur länge får frukosten ta.. alltså det här med att kunna få till 
det överhuvudtaget och då var ju Handin jättebra..” 
   När deltagaren tidigare ville vara ute mer tillsammans med kontaktperson och vänner fick 
han ofta låna mobiltelefon för att ringa hem, men en vanlig mobiltelefon var för svår att 
hantera.  
   (Från anhörig): ”Det är ju så många steg plus att det är väldigt smått dessutom.. sen i och 
med att han inte kan läsa.. så var ju det här.. ja.. helt fantastiskt” 
   Innan deltagaren fick Handifonen så hade anhörig undersökt om det fanns alternativa 
telefoner, bl.a. på Internet. Därefter gjordes en till habiliteringsplan. Efter diskussion 
bestämdes att han skulle få en Handifon.  
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När och i vilka situationer handdatorn används 
Handdatorn används i hemmet av de flesta deltagarna och tas ofta med när deltagarna åker 
bort. Handdatorn används inte i någon större utsträckning på arbetsplatsen. Det framkom 
under intervjuerna att det på arbetsplatserna fanns arbetsledare som stödjer och påminner 
deltagarna och därför används inte handdatorn. En annan anledning till att deltagarna och 
anhöriga inte vill ha med handdatorn till arbetet var för att de är rädda för att den ska gå 
sönder, tappas bort eller stjälas. 
   En av deltagarna använder handdatorn på arbetsplatsen och sällan hemma. Deltagaren 
använder handdator enbart hemma när anhörig inte finns tillgänglig. På arbetsplatsen hjälper 
handdatorn honom att veta t.ex. när det är dags att ta rast, äta och sluta för dagen.  
   ”Jo.. förut jobbade jag ju över rasten.. då visste jag inte att jag hade rast..”  
 
En annan deltagare får stöd och hjälp av personal och behöver därför inte använda handdatorn 
så ofta och i så många situationer.  
   (Från personal): ”Hon får ju mycket hjälp här.. du bor ju här nu..” 
   Deltagaren använder handdatorn främst för att planera och se om något speciellt ska 
inträffa.  
 
En deltagare använder handdatorn överallt och under hela dagen, både i skolan och hemma. 
Han har med sig den vart han än går. Handdatorn används flitigt i skolan, där han lägger in 
aktiviteter som ska hända under en dag. Med hjälp av handdatorn kan han planera sin dag och 
även förbereda sig inför kommande dag.  
   (Från anhörig): ”Ja.. och ***** ser om han ska ha gympakläder med sig eller badkläder 
eller något sådant där.. och då kollar han ju då och kan packa på kvällen före.. Så han kan 
förbereda och veta vad som händer dagen efter och sånt där...” 
 

Hur handdatorn har påverkat vardagen 
Den funktion som används mest och av samtliga deltagare är kalender med larmfunktion. 
Kalendern används för att få struktur på dagen, kunna planera och förbereda aktiviteter och 
veta när de ska inträffa. Med hjälp av larmfunktionen blir deltagarna påminda om aktiviteter.  
 
En deltagare kan klockslagen men har svårt att veta när hon ska göra något och hur lång tid 
saker tar. Kalendern har hjälpt henne att veta när saker och ting ska ske och får henne att göra 
saker i rätt tid. Genom att handdatorn larmar fem min innan aktiviteter så vet hon att det är 
dags att förbereda sig. Det visste hon inte enbart genom att titta på en vanlig klocka som inte 
larmar. Innan hon fick handdatorn fick hon hela tiden hålla koll på klockan och mobilen för 
att inte missa något.  
  ”Ja, ja.. jag kan klockan men jag kommer inte på ifall vilken tid jag måste gå ner..” 
 
En annan deltagare har fått en bättre framförhållning och vet efter införandet av handdatorn 
när han ska göra saker, t.ex. när han ska åka buss och när han ska gå och lägga sig. 
   ”Ibland kanske jag inte visste ibland att jag skulle iväg till bussen och sådana här saker..” 
 
Hur många aktiviteter som läggs in i kalendern varierar. Vissa deltagare har några få 
aktiviteter inlagda under en vecka, medan andra har nästan alla aktiviteter under en dag 
inlagda.  
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Samtliga deltagare har med hjälp av kalendern blivit mer självständiga och behöver inte 
längre lika mycket stöd från personer som finns i omgivningen. Båda deltagare, anhöriga och 
personal upplever att oro och tjat från deltagarna har minskat. Handdatorn larmar istället för 
att någon annan behöver säga till.  
   Innan en deltagare fick handdatorn visste han inte vad som skulle hända och frågade därför 
ofta anhöriga hela tiden, vilket uppfattades som tjat. Han hade inte heller någon uppfattning 
om hur länge olika aktiviteter skulle utföras. Sedan han fick handdatorn har han koll på vad 
som ska hända under dagen, morgondagen och längre fram.  
   ”Då slipper man fråga mamma och pappa: hur mycket är klockan då?” 
   (Från anhörig) ”Du frågar nästan aldrig det längre” 
   (Från anhörig) ”Ja.. han har jättemycket hjälp av den.. och förut var det ju liksom så att han 
gick och frågade oss hela tiden.. om saker och ting.. om vad klockan var, vad ska jag göra 
sen, och när ska det bli osv. och då kan man sätta in i den där och titta.. och det gör han ju 
nu..” 
 
Deltagare som har Handifon använder även telefonfunktion och kamera. Telefonfunktionen 
underlättar för deltagarna att ringa och ta emot samtal då det är svårt att hantera en vanlig 
mobiltelefon. Genom att det finns bilder på personer i kontaktlistan förenklar det för 
deltagarna att ringa och de kan även se vem som ringer. Bilderna underlättar för deltagarna 
som har svårigheter att läsa.  
   Kameran används för att ta foton på t.ex. olika personer som kan sparas i kontaktlistan och 
foton som kan användas i kalendern till aktiviteter.  
 
 En deltagare använder anteckningsfunktion, främst för att skriva inköpslistor när hon ska 
handla tillsammans med personal.  
 

Uppfattning om handdatorns användbarhet 
Handdatorn uppfattas som lätt att använda och lätt att lära sig av samtliga deltagare.  
   ”Ja det är den.. den är jättelätt.. den är verkligen lätt.” 
   (Från anhörig): ”Ja.. han kunde ju liksom på en gång och han fixar ju den där.. ja.. det var 
liksom klockrent på en gång..”  
 
Det som uppfattas som svårt är att lägga in aktiviteter själv och att ställa in handdatorn. Tre av 
deltagarna får hjälp av annan person att lägga in aktiviteter. En av deltagarna lägger in 
aktiviteter själv men en anhörig kontrollerar så att tiden för aktiviteten har blivit rätt. 
En deltagare lägger in aktiviteter på egen hand.  
 
En nackdel med handdatorn är att det förekommer tekniska problem, bl.a. att den låser sig och 
att skärmen blir svart. I de fall tekniska problem uppstår och handdatorn måste lämnas in för 
service blir deltagaren utan handdator under en viss tid, vilket medför svårigheter när de är 
vana att använda handdatorn dagligen.  
   En deltagare har ständiga tekniska problem med sin handdator. Det medför att anhöriga och 
arbetskamrater får ringa eller påminna honom om olika saker när handdatorn inte fungerar. 
   ”Ja… då får frun ringa… annars får jobbarkompisarna säga åt mig”. 
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DISKUSSION 

 
Resultatdiskussion 
Resultatet från intervjuerna visar att handdator är ett effektivt stöd i vardagen för personer 
med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Samtliga deltagare upplever sig mer självständiga 
och uttrycker att de inte behöver lika mycket hjälp från andra personer när de använder 
handdator, förutom att de flesta deltagarna behöver hjälp med att ställa in handdatorn.  
   En fördel med handdatorn är att den hjälper deltagarna att få struktur på dagen, att veta när 
saker och ting ska inträffa och bli påminda. Det medför att det blir lättare att planera, 
förbereda sig och att deltagarna blir mindre oroliga och osäkra när de får kontroll över tiden. 
Både deltagare, anhöriga och personal upplever att tjat från båda parter har minskat sedan 
införandet av handdator.  
   Tidigare forskning där specialanpassade bärbara datorer har används av personer med 
utvecklingsstörning visar att det har varit ett effektivt stöd, bl.a. i arbetssituationer. Det har 
även visat att det har bidragit till ökad självständighet då personerna inte har behövt lika 
mycket stöd från andra när de har använt anpassade handdatorer (6, 7, 8, 9). Vår studie visar 
på liknande resultat då personerna upplever sig ha blivit mer självständiga och att handdator 
är ett effektivt stöd både på arbetet och på fritiden.  
   En nackdel med handdator är att det förekommer tekniska problem, bl.a. att den låser sig 
och att skärmen blir svart. Utifrån resultatet har det visat sig att Handi Socket krånglar mer än 
Handifon. Författarna tror att en anledning till det kan vara att Handifon är en senare modell 
än Handi Socket. Då resultatet återspeglar några få deltagare kan det vara en tillfällighet.  
När handdatorn krånglar och måste lämnas in för service blir deltagarna utan handdatorn 
vilket påverkar deras rutiner. De blir återigen beroende av stöd från andra personer.  
 
Samtliga handdatorer är anpassade efter deltagarnas behov och innehåller enbart funktioner 
som de har behov av. Funktionerna kan tas bort eller läggas till i efterhand. Det innebär att 
deltagarna kan utvecklas med sin handdator och lära sig nya funktioner med tiden. En av 
deltagarna tror själv att han i framtiden kommer att använda röstanteckningar som stöd när 
han exempelvis ska handla själv.  
   Flera funktioner, t.ex. miniräknare och prisräknare, används inte av någon av deltagarna. En 
möjlig orsak kan vara att det inte prioriteras i någon större utsträckning, att kunna handla själv 
och hantera pengar. Det är något som samtliga deltagare får hjälp med från andra personer. En 
anledning till att fler funktioner inte används är att personal och anhöriga saknar kunskap om 
handdatorns funktioner. En förutsättning för att hjälpmedlet ska fungera och användas fullt ut 
är att personer i användarens omgivning har kunskaper om hjälpmedlet och dess möjligheter. 
En annan anledning till att fler funktioner inte används kan vara att målet med handdator från 
början kan ha varit att enbart få kontroll över tiden och därför lärde man inte in fler 
funktioner. Det är viktigt att arbetsterapeut följer upp hjälpmedelsanvändningen, utvärderar 
och sätter upp nya mål med hjälpmedlet så att användaren utvecklas och lär sig fler funktioner 
med tiden. För att detta ska kunna uppnås anser författarna att arbetsterapeuten bör försäkra 
sig om att personal och anhöriga har eller får kunskap och handledning om hjälpmedlet.  
   Författarna anser att ett problem som finns bland personal är att en del menar att deltagarna 
får den hjälp de behöver av personalen och därför behöver inte vissa funktioner användas. 
Författarna upplevde en attityd hos personal, då de tycker att deltagarna inte kan klara av en 
del saker, t.ex. att handla själva. Funktionerna i handdatorn är till för att kompensera för det 
som är svårt. Om personal har inställningen att personen inte kan så är det inte konstigt att fler 
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funktioner i handdatorn inte används eller lärs in. Det kan vara så att en del som arbetar med 
personer med utvecklingsstörning inte har fokus på att personen ska bli så självständig som 
möjligt i aktivitetsutförandet, utan tycker att det viktigaste är att personen får hjälp av 
personal för att klara vardagen. 
   Författarna anser att det är viktigt att arbetsterapeut, personal, anhöriga och användare 
samarbetar och strävar efter gemensamma mål som tillsammans har satts upp, t.ex. i samband 
med en habiliteringsplan. Det är viktigt att alla kan förstå vilka möjligheter hjälpmedlet kan 
ge användaren och att det kan ske en förändring om funktionerna används på rätt sätt. Alla 
måste sträva efter ett gemensamt mål och för det krävs att det finns en tro på personens 
förmåga att utvecklas och klara situationer som är svåra om personen får rätt stöd.  
     

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes för att beskriva deltagarnas subjektiva uppfattningar av 
användandet av handdator. Genom användningen av en strukturerad intervjumall med 
följdfrågor var syftet att få djupgående svar med ett brett innehåll. Datamaterialet var tänkt att 
analyseras efter den kvalitativa innehållsanalysens olika steg.  
   Datamaterialet fick inte den bredd och det djup som önskades från början och på grund av 
det kunde inte den kvalitativa innehållsanalysens alla steg följas. Det beror troligen inte på det 
låga deltagarantalet utan på att personer med utvecklingsstörning i de flesta fall har 
svårigheter att uttrycka sig och utveckla sina svar (6). Förmågan att uttrycka sig verbalt 
varierade, från att själv kunna uttrycka sig relativt utförligt till att enbart kunna uttrycka sig 
med ett fåtal ord eller tecken. I de fall då deltagarna hade svårt att uttrycka sig kunde anhöriga 
och/eller personal hjälpa dem att svara på frågorna och utveckla svaren. Författarna var noga 
med att kontrollera att deltagarna höll med om det som anhöriga/personal berättade då 
deltagarnas uppfattningar var det som skulle vara i fokus.  
   Följdfrågorna som ställdes under intervjuerna bidrog inte till att deltagarna utvecklade sina 
svar så som var önskat. En orsak kan vara bristande intervjuerfarenhet och för snabbt ställda 
frågor. Deltagarna hade svårt att fritt berätta om en öppen fråga ställdes och därför ställdes 
enklare frågor som de antingen kunde svara ja eller nej på. Svaren kändes dock ärliga och att 
deltagarnas subjektiva uppfattningar framkom.  
   En pilotstudie av intervjumallen genomfördes med den första deltagaren. Deltagaren gav 
utförliga svar och förstod frågorna. Därför användes intervjumallen till resterande intervjuer. 
Det visade sig sedan att resterande deltagare hade svårare att uttrycka sig verbalt, men det var 
inget som författarna kände till innan. Det var en tillfällighet att den första deltagaren var den 
som kunde ge utförligast svar på frågorna och därför användes intervjumallen. 
 
Istället för att ha gjort en slumpmässig lottning av deltagarna kunde författarna möjligtvis 
istället ha gjort ett bekvämlighetsurval för att välja ut deltagare som har relativt lätt att 
uttrycka sig verbalt och som inte är beroende av tecken eller annan persons tolkningar. Detta 
för att svaren skulle bli djupare och mer utvecklade av deltagarna själva. 
Bekvämlighetsurvalet kunde ha gått till så att arbetsterapeuten föreslog deltagare som hon på 
förhand visste kunde uttrycka sig väl.  
   Tanken från början var att inkludera personer med lindrig utvecklingsstörning till studien 
för att få utförligare svar. Arbetsterapeuten som tillfrågades saknade information om vilka 
personer som hade lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och menade att graden av 
utvecklingsstörning inte alltid utreds. Därför kunde inte författarna ha det som ett 
inklusionskriterium.  
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Med tanke på att datamaterialet inte blev så stort och djupt kunde användandet av enkäter 
möjligtvis varit en metod att föredra framför intervjuer. Då kanske deltagarantalet hade 
kunnat ökas genom att enkäten kunde ha skickats ut till samtliga deltagare på 
arbetsterapeutens lista. En nackdel med skriftliga enkäter är dock att många personer med 
lindrig och måttlig utvecklingsstörning har bristande läs- och skrivförmåga (6) vilket även det 
kan bidra till låg svarsfrekvens och torftiga svar.  
   För att få fördjupade svar hade det möjligtvis varit bättre att enbart intervjua anhöriga, 
personal eller arbetsterapeuter som har lättare att uttrycka sig än personer med 
utvecklingsstörning. Dock var syftet med studien att beskriva hur användandet påverkade 
vardagen och därför valde författarna att intervjua användarna.   
 
Bortfallet av deltagarna var ganska stort då enbart fem av 13 tillfrågade medverkade i 
intervjuerna. Flera av de tillfrågade tackade nej redan när arbetsterapeuten ringde och frågade 
om de ville medverka.  
   Med tanke på det positiva resultatet som framkom, att handdatorn är ett effektivt stöd i 
vardagen, kan vara ett tecken på att enbart deltagare som är positiva till handdatorn tackade ja 
till att delta i intervjuerna. Det påverkar studiens giltighet då personer som är negativt 
inställda till handdatorn kan ha tackat nej till att delta i intervjuerna av den anledningen. 
Resultatet kan därför ha blivit snedvridet. 
   Några deltagare kan även ha tackat ja för att det var en arbetsterapeut som de kände som 
ringde. Klienter har ett beroendeförhållande till arbetsterapeuten och därför kan personer ha 
tackat ja för att vara arbetsterapeuten till lags. Arbetsterapeuten var dock tydlig med att 
informera om att deltagandet var frivilligt.  
 
Tillförlitligheten i studien kan inte garanteras då deltagarna har svårigheter att uttrycka sig 
verbalt och då det inte är säkert att frågorna som ställts har uppfattats på rätt sätt. I de fall då 
anhöriga och personal har hjälpt deltagaren att berätta finns en risk att deltagarnas subjektiva 
åsikter inte har kommit fram utan istället hur anhöriga och personal har tolkat situationen. Det 
finns även en risk att författarna har tolkat deltagarnas svar fel. Ibland upplevde författarna att 
svaren på frågorna inte alltid stämde överens med frågorna. I de fallen har författarna gått in 
och tolkat och ställt följdfrågor för att få svaret bekräftat så att det har tolkats rätt.  
   Resultatet kan inte överföras i någon större bemärkelse då datamaterialet är för tunt och 
enbart återspeglar några få deltagares uppfattningar. Trots att samtliga deltagare uppfattade 
handdatorn som ett effektivt stöd i vardagen så kan resultatet inte överföras då de som tackade 
nej till att delta kan ha gjort det pga. att de är negativt inställda till handdatorn.  
 
Författarna anser att det behövs mer forskning kring användandet av handdatorer och hur de 
påverkar vardagen för att få reda på hur effektiva de är. För att få tag på fler deltagare och för 
att få ett bredare material kan en kvantitativ ansats användas, vilket ökar generaliserbarheten. 
Genom att exempelvis skicka ut enkäter till anhöriga, personal eller arbetsterapeuter kan svar 
på frågor erhållas om handdatorns effektivitet som hjälpmedel. På så sätt får man reda på fler 
uppfattningar om handdatorns effektivitet och får med både de som är negativt och de som är 
positivt inställda till handdatorn.   
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Slutsats 
Handdatorn är idag ett av de vanligast förskrivna kognitiva hjälpmedlen. Vårt resultat visar att 
handdatorn fungerar effektivt i vardagen och hjälper deltagarna i denna studie att bli mer 
självständiga. Handdatorn kan fungera som ett medel att uppnå de handikappolitiska mål som 
regeringen har satt upp som bl.a. handlar om att undanröja hinder som finns i miljön (19). 
Genom att införa handdatorn förändras förutsättningarna i miljön till att personer med 
utvecklingsstörning kan klara av att utföra eller förstå det som tidigare var svårt. 
   Handdator är ett hjälpmedel som författarna kan tänka sig att förskriva till personer med 
utvecklingsstörning för att det innehåller många olika funktioner som täcker de flesta 
områden där kognitiva svårigheter kan finnas. 
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BILAGA 1 
 

Handi Socket 
 

 
 

Bilden är hämtad från (28, s. 1) 
 
 
Funktioner som finns i Handi Socket är: 
 

• Album: Foton och bilder kan sparas och visas i form av bildspel.  
• Anteckningar: Kan användas för att skriva text som kan läsas upp av talsyntes.  
• Användare: En vy där användaren presenteras med namn och bild. 
• Bildsamtal: Innehåller upp till fyra bilder som kan användas som bildstöd för 

kommunikation.  
• Formulär: Användaren kan fylla i ett frågeformulär som sedan ger svar. Används 

främst som ett verktyg för att hantera psykos, men kan även användas för att t.ex. hålla 
koll på matvanor och motion.  

• Formulärsvar: Lagrade svar från frågeformulären. 
• Kalender: Visar inplanerade aktiviteter och hjälper till att strukturera upp dagen. 

Kvarvarande tid till en aktivitet visas enligt Kvartursprincipen. Det finns en integrerad 
timerfunktion som kan användas för att veta hur länge något ska pågå. Det finns även 
möjlighet att ställa in larm med eller utan ljud som en påminnelse när aktiviteten 
inträffar. 

• Kontakter: En enkel adressbok där kontakter med uppgifter kan sparas. Bilder på 
personer kan överföras via dator. 

• Krisplan: Är en trygghetsfunktion som används för att snabbt hitta åtgärder vid akut 
sjukdom, t ex. telefonnummer. 

• Miniräknare: En enkel räknare som ger stöd när beräkningar ska göras.  
• Musik: Upp till fem låtar kan överföras via dator som användaren sedan kan lyssna på.  
• Prisräknare: Ger stöd när användaren är ute och handlar genom att användaren kan 

kontrollera om han/hon har tillräckligt med pengar samt kontrollera hur mycket pengar 
som ska fås tillbaks.  

• Röstanteckningar: Kan användas för att spela in anteckningar med rösten och är en 
fördel för många personer som t ex. inte kan skriva eller läsa.  

 
Informationen är hämtad från ”Handbok Handi Socket” s. 14-16. 



 

 

 
Exempel på kalendervy 
 

  
Exempel på Kvartursprincipen 
 

  
Exempel på prisräknaren 
 

 
Exempel på anteckning 



 

BILAGA 2  

 
Handifon 

 
 

  
 

Bilden är hämtad från (29, s. 1) 
 
Funktioner som finns i Handifon är: 
 

• Album: Foton och bilder kan sparas och visas i form av bildspel.  
• Anteckningar: Kan användas för att skriva text som kan läsas upp av talsyntes.  
• Användare: En vy där användaren presenteras med namn och bild. 
• Bildsamtal: Innehåller upp till fyra bilder som kan användas som bildstöd för 

kommunikation.  
• Bild-SMS: Användaren kan skicka och ta emot meddelanden med bilder. Bilderna 

översätts till text och kan skickas till vilken mobiltelefon som helst. 
• Formulär: Användaren kan fylla i ett frågeformulär som sedan ger svar. Används 

främst som ett verktyg för att hantera psykos, men kan även användas för att t.ex. hålla 
koll på matvanor och motion.  

• Formulärsvar: Lagrade svar från frågeformulären. 
• Kalender: Visar inplanerade aktiviteter och hjälper till att strukturera upp dagen. 

Kvarvarande tid till en aktivitet visas enligt Kvartursprincipen. Det finns en integrerad 
timerfunktion som kan användas för att veta hur länge något ska pågå. Det finns även 
möjlighet att ställa in larm med eller utan ljud som en påminnelse när aktiviteten 
inträffar. 

• Kamera: En funktion som är enkel att ta bilder med. Bilderna kan t.ex. användas för 
att lägga in i kontakter eller som en bild på aktiviteter i kalendern.  

• Kontakter: En enkel adressbok där kontakter med uppgifter kan sparas. Bilder på 
personer kan tas med kameran eller överföras via dator. 

• Krisplan: Är en trygghetsfunktion som används för att snabbt hitta åtgärder vid akut 
sjukdom, t ex. telefonnummer. Kan användas för att få reda på Handifonens position 
för att få reda på var man befinner sig.  

• Miniräknare: En enkel räknare som ger stöd när beräkningar ska göras.  
• Musik: Upp till fem låtar kan överföras via dator som användaren sedan kan lyssna på.  
• Prisräknare: Ger stöd när användaren är ute och handlar genom att användaren kan 

kontrollera om han/hon har tillräckligt med pengar samt kontrollera hur mycket pengar 
som ska fås tillbaks.  



 

• Röstanteckningar: Kan användas för att spela in anteckningar med rösten och är en 
fördel för många personer som t ex. inte kan skriva eller läsa. 

• SMS: Kan användas för att skriva och ta emot meddelanden. Kan läsas upp med 
talsyntes. 

• Telefon: Stöder nummerslagning och underlättar mobiltelefonering för dem som har 
svårt att komma ihåg telefonnummer. Man kan lägga in en bild på en person som 
mobiltelefonen ringer upp. 

 
Information hämtad från ”Handbok Handifon” s. 16-19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3  

 

Intervjumall 

 

Datum: 

Kön:  

Födelseår: 

Boende: 

Sysselsättning: 

 

 

1. När fick du din Handi/Handifon? 

 

2. Hur fick du din Handi/Handifon? (Kom initiativet från personen själv, från någon 

anhörig eller arbetsterapeut?)  

 

3. När använder du din Handi/Handifon? 

 

4. Vilka funktioner använder du? (T.ex. almanacka, miniräknare, prisräknare, klocka) 

 

5. Har din Handi/Handifon hjälpt dig med det som tidigare var svårt? Om ja: Hur hjälper 

den dig? Om nej: Vad är det som inte fungerar? 

 

6. Klarar du dig bättre själv med saker som du tidigare behövde hjälp med från andra 

efter att du har fått Handin/Handifonen?  

 

7. Tycker du att Handin/Handifonen är lätt att använda? Om ja: Vad är det som är lätt? 

Om nej: Vad är svårt? 

 


