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Sammanfattning: 
Syftet med studien var att beskriva personer med medfödd kognitiv funktionsnedsättning 
upplevelser av att använda det kognitiva hjälpmedlet MEMOplanner. MEMOplanner är en digital 
kalender med påminnelsefunktion. Sju personer, tre kvinnor och fyra män i åldersgrupperna unga 
vuxna och vuxna deltog i studien. Deltagarna hade diagnoserna lätt utvecklingsstörning eller 
autismspektrumtillstånd. Metoden var en kvalitativ intervjustudie. Semistrukturerade intervjuer 
användes som datainsamlingsmetod och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 
visade att deltagarna upplevde att MEMOplanner ökade deras självständighet i aktivitetsutförandet 
och att vardagliga aktiviteter utfördes mer effektivt. Deltagarna upplevde att MEMOplanner 
kompenserade för deras kognitiva funktionsnedsättningar och den hade en positiv påverkan på deras 
hälsa. Deltagarnas familjemedlemmar drog också nytta av hjälpmedlet. Arbetsterapeutens 
betydande roll som förskrivare lyftes fram och hade påverkan på hur effektivt MEMOplanner 
användes. Deltagarna beskrev även utvecklingsmöjligheter av hjälpmedlet samt negativa synpunkter 
såsom komplikationer med användningen och tekniska problem samt omgivningens negativa 
reaktioner på användandet av kognitiva hjälpmedel. Studiens slutsatser tyder på vikten av 
arbetsterapeutens roll vid förskrivingensprocessen för användandet av hjälpmedlet samt nyttan med 
kognitiva hjälpmedel för personer med medfödd kognitiv funktionsnedsättning. Studiens slutsatser 
tyder också på att det är av vikt att individanpassa kognitiva hjälpmedel.   
 

Sökord: arbetsterapi, kognitiva hjälpmedel, utvecklingsstörningar, autism  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
 
Introduktion ............................................................................................................................................ 4 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 4 

Kogniton och kognitiv funktiosnedsättning ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv ............................. 4 

Medfödd kognitv funktionsnedsättning ............................................................................................. 5 

Utvecklingstörning .......................................................................................................................... 5 

Autismspektrumtillstånd ................................................................................................................ 6 

Kognitiva hjälpmedel .......................................................................................................................... 7 

MEMOplanner ................................................................................................................................ 8 

Problemområde .................................................................................................................................. 8 

Syfte ........................................................................................................................................................ 8 

Metod ...................................................................................................................................................... 8 

Design .................................................................................................................................................. 8 

Urval .................................................................................................................................................... 8 

Datainsamling ..................................................................................................................................... 9 

Dataanalys ........................................................................................................................................... 9 

Etiska överväganden ......................................................................................................................... 10 

Resultat ................................................................................................................................................. 10 

Deltagare ...................................................................................................................................... 10 

MEMOplanner i vardagen ................................................................................................................. 11 

Funktioner och användningsområden .......................................................................................... 11 

MEMOplanner - en familjeangelägenhet ..................................................................................... 11 

MEMOplanner - ett hemmahjälpmedel ....................................................................................... 12 

Omgivningens betydelse ................................................................................................................... 12 

Omgivningen både positiv och negativ......................................................................................... 12 

Arbetsterapeutens betydelse  ...................................................................................................... 13 

Deltagarnas upplevelser av att använda hjälpmedlet ...................................................................... 15 

Deltagarnas positiva upplevelser av att använda MEMOplanner ................................................ 15 

Upplevda hinder med MEMOplanner .......................................................................................... 16 

Framtidens MEMOplanner  .......................................................................................................... 17 

Diskussion ............................................................................................................................................. 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion............................................................................................................................. 19 

Slutsats .......................................................................................................................................... 20 

Referenser ............................................................................................................................................. 22 

Bilaga intervjuguide 



 

4 
 

Introduktion 

Kognitiva funktionsnedsättningar är vanligt hos många persongrupper som arbetsterapeuter arbetar 
med, till exempel hos personer med autismspektrumtillstånd (AST) och utvecklingsstörning [1-3]. 
Kognitiva funktionsnedsättningar som nedsatt minne och nedsatt uppmärksamhet gör att 
personernas aktivitetsförmåga påverkas negativt [4]. Arbetsterapeuter arbetar med att stödja 
personers kognitiva funktioner och förbättra deras aktivitetsutförande, upplevda självförmåga, 
delaktighet och livskvalité. Flera vardagliga aktiviteter påverkas av nedsatta kognitiva funktioner till 
exempel arbete, hushållshussysslor och fritidsaktiviteter [1]. Den kunskap som arbetsterapeuter har 
om samspelet mellan individen, roller, aktiviteter och miljön gör att arbetsterapeuter är lämpade att 
arbeta med kognitiva funktionsnedsättningar [1]. Arbetsterapeutiska åtgärder kan bland annat 
innefatta att utföra förändringar i miljön för att sänka miljöns kognitiva krav och därmed anpassa 
kraven till personens förmåga, ett exempel på detta är kognitiva hjälpmedel. Dessa kognitiva 
hjälpmedel används som åtgärd för att till exempel kompensera för minnesnedsättningar eller 
svårigheter att påbörja aktivitet [1].  Ett exempel på ett sådant kognitivt hjälpmedel är MEMOplanner 
som är en digital kalender med påminnelsefunktion [5]. Användningen av kognitiva hjälpmedel ökar i 
samhället och behovet av mer forskning inom området har lyfts fram [6, 7]. Därför kommer denna 
studie beskriva upplevelsen av att använda av MEMOplanner hos personer med lätt 
utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd.   

 

Bakgrund  

Kognition och kognitiv funktionsnedsättning ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv  

Kielhofner [8] förklarar mänsklig aktivitet utifrån komponenterna viljekraft, vanebildning och 
utförandekapacitet och hur de påverkas av, och samspelar med, den miljö människan vistas i. Alla 
miljöer, fysiska såväl som sociokulturella, medför möjligheter och resurser likväl som krav och hinder 
i utförandet av aktiviteter [8]. Toglia [4] beskriver detta sampel ur ett kognitionsperspektiv. Kognition 
definieras som ett samspel mellan personen, miljön och aktiviteten. Toglia [4] beskriver att 
personliga faktorer innefattar strukturell informations-process kapacitet, personlig kontext, 
självmedvetenhet och processtrategier och dessa beskrivs som interna variabler. Strukturell 
informationsprocess kapacitet är en persons förmåga att kunna ta in och bearbeta information. 
Personlig kontext är en persons speciella karaktärsdrag som till exempel värderingar. 
Självmedvetenhet innefattar två aspekter, att ha kunskap om sina kognitiva styrkor och svagheter, 
samt att kunna avgöra aktivitetskraven som till exempel att förutsäga problem. Processtrategier 
innebär olika beteenden som avgör hur effektiv eller ineffektiv en aktivitet utförs [4]. 

Aktivitets - och miljökrav utgör de externa variablerna.  Självkännedom och processtrategier utgör de 
väsentligaste delarna i kognition och både de externa och interna variablerna kan påverka dessa 
kognitiva huvudaspekter. Arbetsterapeutiska åtgärder för att förbättra aktivitetsutförandet kan vara 
åtgärder gentemot både de internera variablerna, till exempel att öka självkännedom och 
processtrategier, och gentemot de externa variablerna, det vill säga förändringar i aktivitet och miljö 
[4]. En annan kognitiv funktion är exekutiva funktioner som är kognition på en högre nivå och 
innefattar en förmåga att lösa nya problem, utveckla nya strategier, anpassa beteende i nya 
situationer och sammanföra komplexa handlingar. Grundläggande förmågor vid exekutiva funktioner 
är att kunna ha kontroll, samordning, målinriktning, samt att kunna planera och reglera sitt beteende 
[4].   

Kognitiva funktionsnedsättningar visar sig genom nedsättning av flera kognitiva förmågor som att 
kunna använda processtrategier för att bearbeta information, plocka fram tidigare kunskaper, 
kontrollera sitt utförande och att kunna överföra kunskaper till andra miljöer. Dessa nedsättningar 
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kan leda till problem med till exempel uppmärksamheten, minnet samt ge perceptionssvårigheter. 
Kognitiva funktionsnedsättningar kan skapa problem inom flera områden exempelvis arbete och 
fritidsaktiviteter [4]. Nedsättningen kan skapa problem i utförandet av aktiviteter, personen kan 
exempelvis utföra aktiviteten ineffektivt, ha svårt att veta hur den ska inleda en aktivitet eller veta 
vilka steg en aktivitet innehåller. Andra problem som kan uppkomma är att personen med kognitiva 
funktionsnedsättningar fokuserar på detaljer som inte är viktiga i aktiviteten. I sociala situationer 
skapar kognitiva funktionsnedsättningar problem genom att personen kan ha svårigheter med att 
uppfatta verbal - och ickeverbal kommunikation, vilket kan leda till problem med att förstå den andra 
personens perspektiv [4].  

 

Medfödd kognitiv funktionsnedsättning 

Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (till exempel autismspektrumtillstånd) är två diagnoser som innebär 
medfödda kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa två diagnoser (utvecklingsstörning och 
autismspektrumtillstånd) är ofta kombinerade med varandra, det vill säga att människor med 
utvecklingsstörning har högre prevalens för autismspektrumtillstånd än övriga befolkningen [9]. Med 
intellektuell funktionsnedsättning menas att en person har medfödd eller tidigt i barndomen 
förvärvad intellektuell utvecklingshämning som gör att personen inte har en förmåga att självständigt 
klara av livet utan hjälpåtgärder [9]. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett övergripande 
begrepp för personer som i tidig barndom ger emotionella, beteendemässiga och/eller kognitiva 
symptom. Dessa funktionsnedsättningar skiljer sig från förvärvade hjärnskador som orsakar kognitiv 
funktionsnedsättning på grund av yttre orsakande faktorer som till exempel våld mot huvudet [9]. 
Här nedan beskrivs de medfödda kognitiva funktionsnedsättningarna utvecklingsstörning och 
autismspektrumtillstånd. 

 

Utvecklingsstörning  

Utvecklingsstörning innebär enligt DSM-5 kriterierna [10] att en person har nedsatta intellektuella 
förmågor det vill säga förmåga att resonera, lösa problem, tänka abstrakt, planera, värdera, lära sig 
från upplevelser samt att klara av akademiskt lärande. Denna funktionsnedsättning visar sig också 
genom att personen har svårt att anpassa sig efter utvecklings-och sociokulturella krav som att klara 
sig självständigt och kunna ta socialt ansvar. Denna funktionsnedsättning som innebär problem med 
att anpassa sig efter specifika krav och kan hindra personens delaktighet i flera vardagliga aktiviteter 
om personen inte får det stöd den behöver. Dessa personer kan ha svårigheter med att klara sig 
självständigt både i hemmet, i skolan, på arbetet och i samhället. Utvecklingsstörning kategoriseras i 
olika nivåer: lätt, måttlig, svår och djupgående. Nivån på utvecklingsstörningen bestäms efter den 
adaptiva funktionen, det vill säga hur väl personen möter utvecklings- och sociokulturella krav, och 
avgörs inte efter graden av IQ (intelligensnivå) [10]. Vid lätt utvecklingsstörning behöver inte 
funktionsnedsättningen visa några tydliga tecken i de tidiga åren. Tecken uppvisas i skolåldern och i 
vuxenlivet då personer med lätt utvecklingsstörning ofta får svårigheter med att klara av 
skolaktiviteter. I vuxen ålder uppkommer svårigheter med att tänka abstrakt och använda exekutiva 
funktioner samt korttidsminnet. Den sociala förmågan är också nedsatt hos personer med 
utvecklingsstörning, de utvecklas inte i samma takt som sina jämnåriga och kan ha problem med att 
förstå sociala koder. Språket och sättet personer med lätt utvecklingsstörning samtalar på är på en 
mer konkret nivå och kan skapa svårigheter i sociala situationer. Personer med lätt 
utvecklingsstörning kan vara självständiga i personlig vård men kan vara mindre självständiga när det 
kommer till andra vardagliga aktiviteter och kan behöva stöttning i aktiviteter som att hantera 
pengar [10].  
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Arbetsterapeuter arbetar med att öka självständigheten i vardagliga aktiviteter hos personer med 
utvecklingsstörning [2]. Arbetsterapeuter strävar efter att öka deltagandet och tillfredställelsen med 
vardagliga aktiviteter som i sin tur ska öka livskvalitén [2]. Arbetsterapeuter har också en förståelse 
för hur den fysiska, sociala och- kulturella miljön påverkar personer med utvecklingsstörning och 
vilka krav miljön ställer på utförandet av aktiviteter. Utifrån denna förståelse arbetar 
arbetsterapeuter med hjälpmedel och anpassning av miljön [2]. Arbetsterapeutiska insatser bör alltid 
börja med en utredning där arbetsterapeuten samlar information om personens utförande av 
vardagliga aktiviteter med utgångspunkt i motoriska, intellektuella, kommunikativa och sociala 
färdigheter. Utredningen gäller också information om den sociala och fysiska miljön som personen 
utför sina vardagliga aktiviteter i. Syftet med en sådan utredning är att kartlägga vilket behov av stöd 
personen är i behov av och utforma mål utifrån de insatser som ska genomföras. Stöd och/eller 
insatser som vanligtvis genomförs är implementering av kognitiva hjälpmedel för att kompensera 
personens nedsatta förmåga, till exempel bildstöd eller med avancerande kognitiva hjälpmedel 
exempelvis en handdator [11]. Arbetsterapeutens arbete med personer med utvecklingsstörning 
involverar även insatser gentemot boendestödjare och andra vårdare. Arbetsterapeuten arbetar 
tillsammans med boendestödjarna för att hjälpa dem att utföra åtgärder och utveckla deras sätt att 
arbeta med personer som har utvecklingsstörning [2]. 

 

Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd innebär enligt DSM-5 kriterierna [10] att en personer har nedsatt förmåga 
till social kommunikation och interaktion i flera olika sammanhang som visar sig i bristande social och 
emotionell ömsesidighet, bristande förståelse för kroppsspråk, ansiktsuttryck och användning av 
ögonkontakt och bristande förmåga att i sociala sammanhang utveckla, kvarhålla och förstå 
mänskliga relationer, till exempel få och behålla vänner. Personer med autism har också begränsade 
beteendemönster i aktiviteter såsom formalistiska rutiner (d.v.s. oföränderliga rutiner) och är 
känsliga för förändring. Nedsättningen visar sig genom, och orsakar begränsningar i, social förmåga 
och utförande av aktiviteter. Till exempel blir aktiviteter rutinbundna och små förändringar i en 
aktivitet kan göra att den utförs ineffektivt på grund av svårigheter med att anpassa sig till nya 
rutiner. Personer med AST har ofta ett stort intresse för, och fokus på, mindre detaljer vilket kan göra 
att de missar steg i en aktivitet. Överkänslighet för sinnesintryck från miljön är vanligt förekommande 
och till exempel ljud och ljus kan störa personers fokusering i utförandet av aktiviteten [10].  

AST delas in i olika nivåer. Nivå 1 ”kräver stöd” i social kommunikation på grund av svårigheter att 
påbörja sociala interaktioner och svårigheter att svara på andras sociala närmande. Nivå 1 innebär 
också formalistiska beteende i aktiviteter som försvårar organisering och minskar självständigheten, 
till exempel uppstår problem med att planera aktiviteter samt svårigheter att skifta mellan 
aktiviteter. Nivå 2 ”kräver omfattande stöd” i social kommunikation och innebär märkbara 
svårigheter med att avläsa kroppsspråk och begränsningar i att påbörja och delta i sociala 
interaktioner.  Personer med AST nivå 2 har formalistiska rutiner och beteendemönster och har svårt 
att anpassa sig till förändringar. Nivå 3 ”kräver mycket omfattande stöd” och innebär svår 
nedsättning vid social kommunikation, både verbal och ickeverbal, som orsakar stora begränsningar i 
social interaktion. Personer med AST nivå 3 är extremt formalistiska och har mycket svårt att 
handskas med förändringar [10].    

Arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa personer med AST att leva sina liv så självständigt som 
möjligt. Detta gör arbetsterapeuter genom att engagera personerna att delta i vardagliga aktiviteter 
som är meningsfulla och ökar deras hälsa, livskvalité och utveckling. Exempel på aktivitetsområden 
där stöd av arbetsterapeuter behövs är hygien och matlagning och interventioner som är vanliga i 
sådana tillfällen är åtgärder som skapar struktur och rutin på aktiviteterna [3]. Eftersom personer 
med AST har svårigheter med social kommunikation arbetar arbetsterapeuter också med att främja 
deltagande i det sociala samhället till exempel skola och arbete. Arbetsterapeutiska interventioner 
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som genomförs för att främja detta är bland annat att införa strategier för att förbättra adaptiva 
beteende vid aktivitetsutförande. Det finns evidens för att arbetsterapi i form av träning i 
aktivitetsutförande, till exempel i egenvård, utvecklar uppmärksamhet, uthållighet, initiativförmåga 
och samarbetsförmåga vilket har visat sig leda till ökat deltagande i sociala sammanhang [3]. 

 

Kognitiva hjälpmedel 

Kognitiva hjälpmedel har under de senaste tio åren använts för att stödja personer med kognitiv 
funktionsnedsättning i deras vardagliga aktiviteter [12]. Fyra artiklar beskriver de positiva effekterna 
av att använda kognitiva hjälpmedel [6, 7, 13, 14]. Både Wennerberg & Kjellberg [6] och Adolfsson et 
al. [7] beskriver i sina studier hur hjälpmedlen underlättade vardagen för personer med lätt 
utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De kognitiva hjälpmedlen hade en 
kompenserande funktion i deras vardagliga liv och det gav deltagarna bättre rutiner och struktur i 
vardagen [6, 7]. De kognitiva hjälpmedlen var även stressreducerande och fungerade som en 
minnesfunktion då det ökade deltagarnas fokus och koncentration [7]. De kognitiva hjälpmedlen 
ökade deltagarnas självständighet genom att hjälpmedlen gjorde att de visste vilka aktiviteter dagen 
innehöll och påminde dem när aktiviteter skulle påbörjas [6]. I två studier av Ferguson et al. [13] och 
Gentry et al. [14] framkom att deltagarna, som hade AST, ökade sin självständighet i vardagliga 
aktiviteter. Självständighet ökade i både morgon-, skol- och kvällsaktiviteter [13]. De kognitiva 
hjälpmedlen förbättrade även deltagarnas förmåga att utföra dagliga aktiviteter och gjorde att de 
upplevde mer tillfredställelse med sitt utförande [14]. I en annan studie om personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar, bland annat AST, visade resultatet att det kognitiva hjälpmedlet blivit en del 
av personens vardagliga rutiner och att personen påbörjade aktiviteten redan innan påminnelse från 
hjälpmedlet [15]. 

I två av studierna framkom delvis negativa resultat [12, 16]. Lindstedt & Umb-Carlsson [12] beskriver 
i sin interventionsstudie att deltagarna, som hade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, överlag 
var tillfredsställda med utförandet av vardagliga aktiviteter men att vid hushållssysslor minskade 
tillfredställelsen vid användningen av kognitiva hjälpmedel. Det fanns också signifikanta skillnader i 
upplevelse av familjerelationer efter interventionen då deltagarna upplevde att dessa hade 
försämrats [12]. I en litteraturstudie av Scherer et al. [16] framkom att personer med kognitiv 
funktionsnedsättning, bland annat utvecklingsstörning och AST, kan ha svårt att använda kognitiva 
hjälpmedel på grund av deras funktionsnedsättning. Funktionerna i hjälpmedlet kan stödja personer 
med kognitiv funktionsnedsättning att exempelvis påbörja en aktivitet men detta förutsätter att 
personen har förmågan att ställa in dessa funktioner i hjälpmedlet [16].  

I två studier av Adolfsson et al. [7] och Wennerberg & Kjellberg [6] framkom att den sociala miljön 
påverkade användning av de kognitiva hjälpmedlen. Båda studierna beskriver hur deltagarna 
påverkades av hur familjemedlemmar, vänner och främlingar uttryckte sig angående deras 
användning av hjälpmedlet [6, 7]. I vissa fall valde deltagarna att inte använda hjälpmedlet på grund 
av andras åsikter till exempel vid handling i affärer [6]. Vissa deltagare upplevde att de blev 
behandlade som mindre intelligenta eller bemötta som ett barn på grund av sitt användande av 
kognitiva hjälpmedel [7]. Det förekom också att hjälpmedlet förbättrade den sociala miljöns 
förståelse för deltagarnas funktionsnedsättning, exempelvis beskriver en deltagare att hennes 
MEMOplanner underlättade hennes mans förståelse för hennes funktionsnedsättning [7]. Den fysiska 
miljöns påverkan beskrivs också, deltagarna i studien upplevde bland annat problem med att 
använda det kognitiva hjälpmedlet utomhus då det inte alltid var anpassat efter en viss miljö eller på 
grund av hjälpmedlets storlek [7]. 

Fyra artiklar lyfter fram vikten av arbetsterapeutens roll [6, 7, 16, 17]. I Scherers [17] och 
Wennerbergs & Kjellbergs [6] studier framkommer det att det är väsentligt att uppföljning sker av 
arbetsterapeut för att fastställa att valet av hjälpmedel är rätt för klienten samt hur hjälpmedlet 
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inverkar på klientens deltagande i det vardagliga livet. Arbetsterapeutens kunskap om kognitiva 
hjälpmedel har också betydelse då den kunskapen kan leda till att det bäst lämpade kognitiva 
hjälpmedlet väljs till klienten [7]. Relationen benämns som viktig då implementeringen en av 
hjälpmedlet kan påverka hur mycket klienten kommer använda det beroende på arbetsterapeutens 
engagemang och kännedom om klientens behov [16]. 

 

MEMOplanner 

Ett exempel på ett kognitivt hjälpmedel är MEMOplanner. MEMOplanner är en digital kalender med 
påminnelsefunktion som gör det enklare att få översikt över vardagen. Hjälpmedlet hjälper personer 
att strukturera sin dag, vecka och månad. Aktiviteter som ska ske kan läggas in i kalendern av 
personen själv eller med hjälp av anhörig eller vårdare. En ljuspelare på hjälpmedlet visar när på 
dagen en aktivitet ska ske, och ett alarm med ljud, bild och/eller intalat meddelande sätts igång vid 
uttalad tid. Det finns även möjlighet till kvittering. Varje aktivitet kan också delas in i delaktiviteter för 
att underlätta utförandet av en aktivitet bestående av flera moment. Aktiviteterna kan skickas via 
SMS till mobiltelefon vid vistelse i andra miljöer [5].  

 

Problemområde 

Flera artiklar beskriver vikten av att mer forskning behövs inom området kognitiva hjälpmedel för 
personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar [6, 7, 14]. Kjellberg & Wennberg [6] beskriver 
att användningen av kognitiva hjälpmedel hela tiden ökar och att det därför behövs mer kunskap om 
hur detta kan kopplas samman med bland annat personernas deltagande i vardagliga aktiviteter. 
Flera artiklar nämner användningen av kognitiva hjälpmedel hos personerna med lätt 
utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd [6, 7, 13-15]. Dock framkom det vid 
litteraturgenomgången att endast en artikel nämner MEMOplanner [7]. Därför är det av intresse att 
ytterligare söka kunskap om MEMOplanner och om hur personer med de medfödda kognitiva 
funktionsnedsättningarna, lätt utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd, upplever att 
använda detta hjälpmedel.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med medfödd kognitiv funktionsnedsättning 
upplever att använda MEMOplanner.  

 

Metod  

Design  

Kvalitativ metod valdes då studiens syfte var att beskriva deltagarnas upplevelser [18]. Data samlades 
in med hjälp av intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys [19]. 

 

Urval  
Ett bekvämlighetsurval användes vid urval av deltagare, vilket innebar att personer som var 
tillgängliga tillfrågades om att delta [20]. Inklusionskriterier till urvalet var personer över 18 år och 
personer med medfödd kognitiv funktionsnedsättning som hade autismspektrumtillstånd eller lätt 
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utvecklingsstörning som huvuddiagnos. Personerna skulle ha använt MEMOplanner i minst två 
månader.  

Urvalet skedde genom att en hjälpmedelscentral kontaktades för att få kontaktuppgifter till 
arbetsterapeuter som förskrivit MEMOplanner. Fyra arbetsterapeuter som arbetade med de aktuella 
klientgrupperna kontaktades för att få hjälp med att tillfråga potentiella deltagare. Två 
arbetsterapeuter hade klienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Arbetsterapeuterna 
informerades om studien via telefon av författarna.  Godkännande om att få genomföra studien 
inhämtades från enhetschef samt verksamhetschef innan dessa två arbetsterapeuter tillfrågade 
potentiella deltagare genom att ringa och informera om studien. Till klienter som visat intresse för 
att delta skickade arbetsterapeuten ut ett informationsbrev och vidarebefordrade därefter 
kontaktuppgifter till författarna. Vi kontaktade sedan deltagarna via telefon för att boka tid och plats 
för intervju. Innan varje intervju skrev deltagarna under ett samtyckeformulär där de gav sitt 
medgivande om deltagande. Till en början tillfrågades sju personer varav samtliga tackade ja till 
deltagande. Den första intervjun användes som pilotintervju [21]. Intervjun gav ingen relevant 
information och därför tillfrågades ytterligare en person om deltagande i studien. Sammanlagt 
intervjuades åtta personer varav sju intervjuer analyserades i studien. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod [20]. Intervjuguiden (se bilaga) 
bestod av 14 frågor varav tre var inledningsfrågor och två var avslutningsfrågor. Tre huvudområden 
utformades utifrån de vetenskaplig artiklar som sammanställts i bakgrunden [6, 7, 12-14, 16, 17].  
Dessa områden var ADL/användningsområden, miljö samt positivt/negativt. Samtliga frågor kring de 
tre huvudområdena hade följdfrågor som ställdes vid behov i de fall då ytterligare utveckling av 
svaret behövdes. Intervjuguidens frågor var även anpassade efter studiens målgrupp, då frågorna var 
på en konkret nivå. Efter pilotintervjun och de inledande intervjuerna utvecklades intervjuguiden 
med tre frågor, detta för att visa följsamhet gentemot data som uppkom efter given information från 
deltagarna [20]. Intervjuerna genomfördes av båda författarna med en författare som 
huvudintervjuare. Intervjuerna tog mellan 15 till 30 minuter och spelades in på diktafon. Deltagarna 
fick själva välja intervjuplats och majoriteten valde att intervjuas på arbetsterapienheten. Vid en av 
intervjuerna var den förskrivande arbetsterapeuten närvarande på deltagarens önskan. 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys användes då denna typ av dataanalys inriktar sig på att få fram 
variationerna i en text, det vill säga skillnader och likheter [19]. Materialet analyserades genom att de 
inspelade intervjuerna transkriberades av en författare och lyssnades sedan igenom av den andra 
författaren [20]. Varje intervju var en analysenhet och utifrån varje analysenhet togs först 
meningsenheter ut som ansågs vara väsentliga och svara till syftet. Meningsenheterna varierade 
mellan ett fåtal ord och längre stycken. Därefter skedde kondensering av de meningsenheter som 
behövdes kortas ned för att bli mer lätthanterliga och för att förtydliga det centrala innehållet. Sedan 
abstraherades texten till en kod för att förklara meningsenhetens huvudinnehåll [19]. Varje intervju 
analyserades och kodades till en början enskilt av författarna, därefter diskuterandes koder 
tillsammans för att jämföra tolkningen av materialet. Därefter gjordes en kategorisering av koderna 
genom att placera koder med liknande innebörd i en kategori. Kategorierna placerades sedan in i tre 
huvudkategorier [19]. Exempel på kodning samt kategorisering redovisas i tabell 1.     
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Tabell 1. Exempel på dataanalys.     

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Huvudkategori 

Ja h*n tycker att 
det är positivt, 
tjatar ju på att vi 
ska lägga in 
mera så att det 
blir mer struktur 
på det hela.  

Anhörig positiv 
och vill lägga in 
fler aktiviteter. 

Social miljö 
positiv. 

Omgivningen både 
positiv och negativ.  

Omgivningens 
betydelse. 

Ja jag lägger in 
påminnelser för 
när jag ska 
duscha och 
borsta tänderna. 

Använder 
påminnelser för 
duschning och 
borsta tänderna. 

Påminnelse för 
personlig 
hygien. 

Användningsområden 
och funktioner. 

MEMOplanner i 
vardagen. 

 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier med åtta underliggande kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Denna studie följde de forskningsetiska kraven på information, frivillighet, konfidentialitet och nytta 
[22]. Ett informationsbrev skickades ut till de potentiella deltagarna där det tydligt framkom att 
deltagandet i studien var frivilligt och de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan 
konsekvenser. Skriftligt samtycke inhämtades genom att deltagarna fick skriva på ett 
samtyckesformulär innan intervjuerna genomfördes. Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor 
innan intervjun startade. 

Etiska överväganden som gjordes var att deltagarna som tillfrågades var i beroendeställning till de 
arbetsterapeuter som var delaktiga i tillfrågandet om att delta i studien. Om en person är i 
beroendeställning till personen som tillfrågar om deltagande i en studie är det väsentligt att den 
tillfrågade är väl medveten om att deras deltagande eller icke deltagande inte kommer påverka deras 
vård eller behandling [22]. Detta gjordes genom att tydligt beskriva i informationsbrev till de 
tillfrågade att deras val av att delta eller inte delta i studien inte skulle påverka deras kontakt med 
arbetsterapienheten. Materialet från datainsamlingen samt samtyckesformuläret förvarades inlåst 
för att försäkra att ingen obehörig kunde få tillgång till materialet. Deltagarna avidentifierades och 
stor vikt lades vid att bevara anonymiteten vid redovisningen i resultatet, till exempel vid val av citat 
[23].  

 

Resultat  

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier med tillhörande kategorier. Resultatet inleds med en 
beskrivning av deltagarna därefter följer de tre huvudkategorierna.  

 

Deltagare 

I denna studie deltog sju deltagare varav tre var kvinnor och fyra var män. Deltagarna var inom 
åldersgruppen unga vuxna och vuxna och hade diagnoserna lätt utvecklingsstörning eller 
autismspektrumtillstånd. Deltagarna hade använt MEMOplanner inom tidsspannet två månader till 



 

11 
 

två år och samtliga uppgav att de använder hjälpmedlet dagligen. Majoriteten av deltagarna hade 
boendestödjare och hade haft tidigare erfarenheter av kognitiva hjälpmedel.  

 

MEMOplanner i vardagen 

Denna huvudkategori beskriver deltagarnas användning av MEMOplanner. Den beskriver hur 
hjälpmedlet används i det vardagliga livet samt deltagarnas upplevelser av hur MEMOplanner har 
används till att stödja deras anhöriga. Detta beskrivs i kategorierna funktioner och 
användningsområden, MEMOplanner- en familjeangelägenhet och MEMOplanner- ett 
hemmahjälpmedel.  

 

Funktioner och användningsområden  

Den mest använda funktionen var påminnelsealarmet som användes av samtliga deltagare. Enligt 
deltagarna användes påminnelsealarmet framförallt för att komma ihåg vardagliga aktiviteter som 
att ta medicinen, gå på möten, sköta personlig hygien och utföra hushållssysslor. Kvittering och bilder 
vid påminnelsealarmet användes för att förtydliga vilken aktivitet som skulle ske. Deltagarna beskrev 
även att upprepade påminnelse användes för att försäkra sig om att inte missa de aktiviteter som 
lagts in i MEMOplanner. Deltagarna uppgav att SMS-funktionen var en funktion som användes eller 
planerades att börja användas, ljuspelaren samt delaktiviteter var alla funktioner i MEMOplanner 
som utnyttjades. Deltagarna uppgav även att MEMOplanner användes till fritidsaktiviteter men det 
var enligt deltagarnas beskrivningar inte lika vanligt förekommande. En anledning var att deltagarna 
upplevde att det var enklare att komma ihåg ”roliga” aktiviteter än vardagliga aktiviteter. 

”Nej det har jag minne på ändå.” 

 

Deltagarna beskrev att de fick stöd i användning av MEMOplanner både från omgivningen och 
genom skriftlig information. Enligt deltagarna var det framförallt boendestödjare som gav stöd i 
användningen genom att de påminde deltagarna att lägga in aktivitet, varefter deltagarna sedan 
självständigt la in aktiviteten i MEMOplanner.  

”Nej jag brukar lägga in själv, de (boendestödjare) säger vad jag ska skriva in så skriver jag in det 
efter.” 

 

Det gavs också beskrivningar av att deltagare var självständiga i sin användning av MEMOplanner 
utan någon form av stöd och att de upplevde att det fungerar bra att lägga in aktiviteterna själva.  

 

MEMOplanner – en familjeangelägenhet 

Deltagarna beskrev att de upplevde att familjemedlemmar drog nytta av MEMOplanner och att den 
integrerats i deras familjevanor. Deltagarna upplevde att MEMOplanner gav deras anhöriga en 
trygghet genom att det gav dem en överblick över dagens aktiviteter. Deltagarna upplevde även att 
MEMOplanner gav deras anhöriga ett bättre tidsperspektiv genom att hjälpmedlet gav dem en 
uppfattning om hur länge de höll på med en aktivitet. Enligt deltagarna underlättade detta 
gemensamma användande av MEMOplanner deras familjevanor. Deltagarna som hade 
familjemedlemmar som inte utnyttjade MEMOplanner, kunde se behovet av ett gemensamt 
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hjälpmedel och att MEMOplanner skulle kunna vara ett alternativt hjälpmedel för samtliga 
familjemedlemmar i framtiden. 

 

MEMOplanner – ett hemmahjälpmedel  

Majoriteten av deltagarna beskrev att de inte tar med MEMOplanner till andra platser, utan 
använder den endast hemma. En anledning till detta var att deltagarna upplevde att MEMOplanner 
var för stor och klumpig för att ta med sig till andra platser.  

”Men den är ju för stor att hålla på att bära med.” 

 

Deltagarna kompletterade detta med att använda SMS-funktionen. En ytterligare anledning som 
deltagarna beskrev som orsak till varför de valde att inte ta med MEMOplanner till olika platser var 
att de upplevt tekniska problem när MEMOplanner inte varit stationerad. Deltagarna upplevde också 
rädsla för att MEMOplanner skulle gå sönder eller glömmas kvar om den togs med till olika platser. I 
vissa fall fanns inte heller behov av att ta med MEMOplanner till olika miljöer då deltagarna beskrev 
hur de endast utnyttjade hjälpmedlet för aktiviteter i hemmet. Deltagare som tog med sin 
MEMOplanner till andra platser beskrev att detta var på grund av att SMS-funktionen inte börjat 
användas än. 

Enligt deltagarna var placeringen av MEMOplanner i hemmet en viktig aspekt då deltagarna hade valt 
en plats för att enkelt kunna uppmärksamma hjälpmedlet. Deltagarna beskrev att detta gjorde att 
MEMOplanner kom till mer användning och gjorde att de kunde uppmärksamma vad som skulle ske.  

”… och sen att man ser den för den står i hallen och den går liksom jag förbi när man ska gå på 
toaletten och såhär så man ser ju den alltid.” 

 

Omgivningens betydelse 

Denna huvudkategori beskriver hur deltagarna upplevde att personer i deras omgivning såg på deras 
användning av MEMOplanner. Beskrivningar gavs av såväl positiva som negativa reaktioner vilket 
beskrivs i kategorin omgivningen både positiv och negativ.  Betydelsen av arbetsterapeutens roll för 
deltagarnas användande av MEMOplanner belyses även och beskrivs i kategorin arbetsterapeutens 
betydelse. 

 

Omgivningen både positiv och negativ  

Deltagarnas sociala miljö bestod främst av närstående som, enligt deltagarna, var väl insatta i deras 
kognitiva funktionsnedsättningar. Deltagarna beskrev att deras närstående såg positivt på 
MEMOplanner då de förstod hur hjälpmedlet var till nytta genom att deltagarna kom ihåg bättre och 
inte missade inplanerade aktiviteter.  

”… det är klart dom tycker ju att det låter jättebra. Särskilt då såna som känner mig väl och vet att jag 
lätt kan glömma bort ett och annat själv av vad som ska göras vid en viss tidpunkt.” 

 

Deltagarna upplevde att personerna i deras omgivning var övervägande positiva till deras användning 
av MEMOplanner. Enligt deltagarna önskade närstående att de skulle använda MEMOplanner i fler 
aktiviteter än vad de gjorde, då de närstående såg att MEMOplanner gav mer struktur i vardagen. 
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Beskrivningar gavs av hur personer i deltagarnas omgivning ansåg att MEMOplanner avlastade dem 
då deltagarna behövde mindre stöd från dem i vardagen.  

”Familjen tycker att det är skönt att jag, den hjälper mig så att dom slipper påminna mig.” 

 

Beskrivningar gavs även av att omgivningen inte visat några speciella reaktioner i positiv eller negativ 
bemärkelse utan deltagarna upplevde mer en nyfikenhet på vad MEMOplanner var för något. Då 
deltagarna berättade att det var ett hjälpmedel upplevde de en accepterande inställning från 
omgivningen utan någon särskild reaktion.  

”Nä dom har bara sagt aha eller nånting har dom sagt då.” 

 

Deltagarna upplevde även negativ respons från omgivningen, framför allt på grund av okunskap om 
deras funktionsnedsättning. Deltagarna upplevde att omgivningen inte förstod varför de behövde 
använda ett kognitivt hjälpmedel som MEMOplanner. Det var enligt deltagarna framförallt personer 
som inte kände dem så väl som kommenterat deras användning av MEMOplanner.   

”Dom som inte känner mig så väl kan väl undra vad som är nyttan med de, för dom har ju så att säga 
en inprogrammerad MEMOplanner i sin egen hjärna.” 

 

Det framkom att deltagarna hade upplevt negativa kommentarer från personer i omgivningen. 
Deltagarna beskrev hur de känt sig utpekade av den sociala omgivningen som antytt att en person 
som använder kognitiva hjälpmedel är mindre intelligent. På grund av detta beskriver deltagarna att 
de valt att inte berätta att MEMOplanner är ett hjälpmedel för vissa personer för att undvika de 
negativa kommentarerna. 

”Nä det beror på vilka personer det är. Men tyvärr så har ju folk idéer att man måste vara dum i 
huvudet om man har hjälpmedel tyvärr.” 

 

Deltagarna upplevde också att MEMOplanner skapade irritation hos den sociala miljön då den 
larmade när deltagarna inte var hemma. Detta gjorde att deltagarna fick anpassa sin användning av 
hjälpmedlet för att inte irritera sin omgivning.  

”Den kan även ringa där hemma men är det så att jag är ute och den håller på att ringa då blir dom 
tokiga där hemma.” 

 

Arbetsterapeutens betydelse 

Deltagarna beskrev att det var arbetsterapeuten som föreslog MEMOplanner för dem och att de 
tillsammans kom fram till att testa hjälpmedlet. De upplevde att de själva hade lätt för teknik och att 
de hade ett intresse av att börja använda MEMOplanner. Informationen från arbetsterapeuten ansåg 
deltagarna var tillräcklig och den gav en förståelse för hur de kunde använda MEMOplanner. 
Deltagarna upplevde även att information var till stor nytta när de själva fick testa MEMOplanner, då 
de kände att det var lättare att förstå hur MEMOplanner fungerar när de själva skulle träna. 
Deltagarna beskrev att träningen skedde på olika platser, både på hjälpmedelscentralen och i 
hemmet. De upplevde träningen som bra och intensiv och att den gav bra stöd för fortsatt 
användning. Enligt deltagarna ansågs det även som en fördel att redan tidigt i utprovningen få pröva 
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använda MEMOplanner för att träna på att lägga in aktiviteter. Deltagarna beskrev detta som ett 
effektivt sätt att lära sig hur MEMOplanner fungerar.  

”När man har börjat på litegrann då vill man ju gärna pröva.. Så det är nog bara bra att man ganska 
tidigt får börja att pröva.” 

 

Vissa deltagare beskrev dock att de velat träna mer på att använda MEMOplanner. Deltagarna 
upplevde att de inte fick tillräckligt med information om hur inställningarna till MEMOplanner 
fungerar och att de önskat att de i träningen med arbetsterapeuten fått mer information om detta. 
Arbetsterapeuten följde sedan upp deras användning av hjälpmedlet enligt deltagarnas beskrivningar 
men det framkom också beskrivningar av att arbetsterapeuten ännu inte genomfört en uppföljning. 

Trots att deltagarna beskrev att de överlag var nöjda med den träning som de fått av 
arbetsterapeuten, beskrev de även att detta var en nya vana som skulle skapas och att detta inte var 
helt okomplicerat. Enligt deltagarna tog det tid att få in MEMOplanner som rutin i vardagen och att 
de upplevde det som jobbigt i början att lägga in aktiviteter. Deltagarna beskrev vidare att det blev 
lättare med tiden när de vant sig vid MEMOplanner. Beskrivningar gavs även att det varken var 
enkelt eller svårt i början.  

”Ja i början var det lite svårt, men nu är det lättare. Nu vet jag hur man lägger in lättare och sånt.” 

 

I deltagarnas beskrivningar framkom att de överlag var nöjda med arbetsterapeutens insatser men 
att de upplevde behovet av att komma igång med alla funktioner på en gång och beskrev att mer 
stöd av arbetsterapeuten behövdes tidigt i förskrivningsprocessen. SMS-funktionen var den funktion 
som deltagarna önskade mer stöd i då denna funktion kräver ett SIM-kort som måste kopplas till 
MEMOplanner.  

Deltagarna beskrev att de hade haft tekniska problem och att de hade fått hjälp med dessa. 
Deltagarna upplevde att de hade fått bra stöd både av både boendestödjare och av arbetsterapeuten 
beroende på vilket tekniskt problem som hade uppkommit. Deltagarna beskrev även att de upplevt 
att arbetsterapeuten hade god kunskap om MEMOplanner och att arbetsterapeuten åtgärdat de 
problem som uppkommit med hjälpmedlet. 

”… en stund i arbetsterapeutens hand räckte... h*n är tydligen även arbetsterapeut för såna hära 
apparater.” 

 

Beskrivningar gavs även att arbetsterapeuten ibland hade svårt att åtgärda de tekniska problemen, 
även arbetsterapeuterna på hjälpmedelscentralen, men att de tekniska problemen alltid blivit lösta 
och deltagarna kunde använda hjälpmedlet som vanligt efter åtgärderna.  
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Deltagarnas upplevelser av att använda hjälpmedlet  

Denna huvudkategori belyser deltagarnas positiva såväl som negativa synpunkter angående 
MEMOplanner och beskrivs i kategorierna deltagarnas positiva upplevelser av att använda 
MEMOplanner och upplevda hinder med MEMOplanner. Denna huvudkategori beskriver även 
behovet av att utveckla MEMOplanners funktioner och tillbehör och beskrivs i kategorin framtidens 
MEMOplanner.    

 

Deltagarnas positiva upplevelser av att använda MEMOplanner 

Deltagarna beskrev MEMOplanner som ett bra hjälpmedel som var enkelt att använda. Deltagarna 
upplevde att utformningen av MEMOplanner var tydlig och enkel att använda genom sina olika steg 
vid inläggning av aktiviteter. MEMOplanners utseende upplevdes vara en positiv egenskap då den 
upplevdes som väldigt diskret eftersom den liknar en vanlig surfplatta. Detta beskriver deltagarna 
som en fördel då de upplevde att de kunde dölja för andra personer att det var ett kognitivt 
hjälpmedel.  

”Nej jag säger bara att det är en surfplatta. Jag sitter ju och slår om den. Så det ser ju ut som den är 
vanlig… så de märker ju inte mycket.” 

 

MEMOplanner beskrevs av deltagarna som bättre än andra större kognitiva hjälpmedel då dess 
storlek upplevdes enklare och snyggare att placera i hemmet.  

”Ah precis den [tidigare hjälpmedel] förstörde mitt kök haha den var så stor usch så MEMOplanner är 
mycket bättre för den syns inte…” 

 

Enligt deltagarna hade MEMOplanner bra praktiska funktioner och en tydlig layout som till exempel 
stor klocka och tydlig ljuspelare. Positiva beskrivningar gavs angående inställningar som kan anpassas 
efter deltagarnas behov, till exempel inställningen att ha olika färg på dagarna. Detta upplevdes som 
positivt av deltagarna då detta förenklade deras användande eftersom dessa färger använts i tidigare 
kognitiva hjälpmedel. 

Deltagarna lyfte även fram att SMS-funktionen var till stor nytta då den gav möjlighet till påminnelser 
när de inte vistades i hemmet. Deltagarna uttryckte sig även positiva till påminnelsealarmet då de 
ansåg att detta var en bra funktion och var en stor fördel i deras vardag. 

Deltagarna beskrev att MEMOplanner kompenserade för deras kognitiva funktionsnedsättningar. 
Enligt deltagarna gjorde MEMOplanner att de kom ihåg bättre och ökade självständigheten i 
aktiviteter. Deltagarna upplevde att upprepade påminnelse av en aktivitet gjorde att aktiviteten inte 
glömdes bort även om de blev avbrutna i aktiviteten. De upplevde att MEMOplanner gav stöd i 
vardagen och hjälper till att förändra fokus genom att avbryta aktiviteter som de fastnat i. Deltagarna 
beskrev även att MEMOplanner hjälpte dem att ta tag i aktiviteter och på det sättet gav stöd i att 
påbörja aktivitet. 

”...du får någonting som avbryter det du håller på med, som jag har då problem med att ta tag i saker 
och i första hand då liksom.” 

 

Enligt deltagarna fångade MEMOplanner deras uppmärksamhet genom sina påminnelsealarm och 
skapade motivation till att undersöka vad som skulle ske. Beskrivningar gavs också av att 
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MEMOplanner gav deltagarna ett bättre tidsperspektiv genom att den gav en överblick av dagen. 
Enligt deltagarna gjorde detta att de fick mer kontroll på sina aktiviteter och vardagsrutiner. 

Deltagarna beskrev att användningen av MEMOplanner med tiden gett dem hälsofrämjande effekter. 
Beskrivningar gavs av deltagarna att användningen av MEMOplanner gett dem bättre hälsa genom 
att de kommer ihåg att ta viktiga mediciner vilket skapar en känsla av trygghet. Enligt deltagarna var 
även MEMOplanner stressreducerande då de upplevde mer kontroll över vilka aktiviteter som 
behövdes utföras och minskade risken att de glömde bort en aktivitet.  

” …de är ju en trygghet att det kommer påminnelser i rätt tid och det är ju utan tvekan så att kroppen 
mår bättre när den får sina mediciner i rätt tid.” 

 

Deltagarna upplevde att det skett en positiv förändring sedan de börjat använda MEMOplanner. 
Deltagarna beskrev att de inte längre missar lika mycket aktiviteter och att de kommer i tid till 
skillnad från innan de hade MEMOplanner. Ytterligare skillnader som deltagarna upplevde efter att 
de fått sin MEMOplanner var att de kände att det blev bättre ordning hemma och att den gav 
motivation till att utföra aktiviteter. Deltagarna upplevde att MEMOplanner skapade rutin och vanor 
i deras vardagsliv. Deltagarna beskrev att påminnelsealarmet blivit en inbyggd vana och att de redan 
innan påminnelse påbörjade aktiviteten.  

”Jag känner nästan på mig när den ska börja pipa så ibland så hinner jag liksom ta medicinen innan 
den piper.” 

 

Enligt deltagarna hade det även blivit en vana att ständigt gå och titta på MEMOplanner och att de 
uppmärksammade aktiviteter som var inlagda. Deltagarna berättade att de kände sig trygga med att 
ha MEMOplanner och att de upplevde att det var konstigt att vara utan den exempelvis när den var 
inne på lagning.  

 

Upplevda hinder i användandet av MEMOplanner 

Beskrivningar av vad deltagarna ansåg var mindre bra med MEMOplanner framkom. Deltagarna hade 
upplevt tekniska problem med MEMOplanner. De tekniska problemen som beskrevs av deltagarna 
varierade, klockan gick fel, den bytte språk till engelska, den hängde upp sig, den gick inte att starta 
upp, den behövdes uppdateras när ett nytt telefonnummer skulle kopplas till den, SMS-funktionen 
fungerade inte.  

”Den gick inte att starta upp den en gång, tryckte på alla knappar som fanns på sidan och det var helt 
svart på skärmen.” 

 

Problemen hade uppstått i samband med att deltagarna har dragit ut kontakten på MEMOplanner 
eller helt utan anledning. Deltagarna uppgav att detta gjort dem irriterade och att de tröttnat på att 
använda MEMOplanner när den upprepade gånger fått tekniska problem. Deltagarna beskrev även 
att det haft problem med ljuspelaren, beskrivningar gavs av att ljuspelaren inte slocknat ner på 
natten utan lös upp hela rummet som den stod i. MEMOplanner upplevdes också som seg att starta 
av deltagarna. 

Vid inläggning av aktivitet uttryckte deltagare att MEMOplanner var omständlig, till exempel beskrev 
de att det var för många steg när en aktivitet skulle läggas in. Komplicerade inställningar och 
svårigheter att hitta i och ändra i inställningar var också en upplevelse som framkom. Deltagarna 
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upplevde att bruksanvisningen inte var anpassad till personer med kognitiva funktionsnedsättningar, 
på grund av detta och rädsla för att ha sönder MEMOplanner hade deltagarna inte vågat åtgärda de 
tekniska problemen själva.  

”För de där böckerna fattar man ingenting, de är för avancerat. Det är inte gjort för handikappade 
tycker jag.” 

 

Framtidens MEMOplanner  

Deltagarna beskrev tankar om funktioner i MEMOplanner som kunde utvecklas och som skulle 
underlätta deras användning. SMS-funktionen beskrevs av deltagarna som bristande, de uppgav att 
de önskade att det skulle gå att skicka sms till MEMOplanner och att aktiviteten automtiskt läggs in i 
kalendern, för att minska risken att den nya aktiviteten som tillkommit skulle glömmas bort att läggas 
in. Beskrivningar gavs även av att deltagarna önskade att det skulle gå att få upprepande påminnelse 
via SMS automatiskt istället för att behöva lägga in upprepande påminnelse som en ny aktivitet i 
MEMOplanner för att få upprepande påminnelse via SMS.  

”.. det bara är påminnelser i själva tavlan som man kan få, därför måste man lägga in på nytt för att 
få påminnelse. Det skulle vara bra om man kan få den att skicka fler smspåminnelser.” 

 

Deltagarna beskrev även att det fanns en önskan om att koppla samman funktionerna i 
MEMOplanner med mobilen, då deltagarna uppgav ett behov av liknade funktioner i mobilen som i 
MEMOplanner. Deltagarna beskrev bland annat att de kunde se fördelen med att ha en ljuspelare i 
mobilen. Behov av att utveckla ljuspelares funktioner i MEMOplanner beskrevs också, deltagarna 
önskade att den skulle kunna slockna innan klockan elva då de ibland vill lägga sig innan klockan elva. 
Deltagarna beskrev även att de skulle velat kunna sätta MEMOplanner på viloläge som en vanlig 
surfplatta eftersom det skapade problem att ta med den då stötar eller tryck kunde göra att 
deltagarna ofrivilligt kunde komma in i normalläget när MEMOplanner låg i väskan.  

Deltagarna beskrev även hur de ansåg att tillbehören till MEMOplanner inte var tillräckligt bra. De 
beskrev att de önskade en axelväska att bära den i samt att väskan var rejälare med mer skydd för att 
på det sättet öka möjligheten att ta med MEMOplanner till olika platser. Beskrivningar av önskemål 
om en mindre, lättare modell men samtidigt större än en telefon gavs av deltagarna då det också 
skulle öka möjligheten att ta med MEMOplanner till olika platser. Stativet beskrevs av deltagarna 
som ostadigt, de upplevde rädsla för att MEMOplanner skulle åka av det och gå sönder och önskade 
därför ett stadigare stativ.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod valdes som studiedesign eftersom studiens syfte strävade efter att få fram 
deltagarnas upplevelser, vilket går i linje med den kvalitativa ansatsen där intresset är att utifrån ett 
subjektivt perspektiv ta reda på hur individen tolkar och upplever sin verklighet [18]. Vid urval av 
deltagare utfördes ett bekvämlighetsurval då detta är en enkel och effektiv urvalsmetod [20]. Denna 
urvalsmetod valdes då den ansågs vara det mest produktiva sättet att få tillgång till deltagare på 
grund av liten målgrupp. Bekvämlighetsurval är dock inte ett rekommenderat tillvägagångssätt för 
urval eftersom metoden inte försäkrar att personer som kan ge mest innehållsrik information väljs ut 
[2]. En annan urvalsmetod skulle ha kunnat öka trovärdigheten i studien, till exempel ett 
ändamålsenligt urval [20]. Första intervjun användes som pilotintervju för att testa intervjuguidens 
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tillförlitlighet [21]. Efter utförandet av pilotintervju togs beslutet att pilotintervjun inte skulle 
användas på grund av svag innehållsrikedom och för att få tillräcklig data tillfrågades ytterligare en 
person. Detta gjordes eftersom att det i kvalitativa studier är viktigt att urvalsantalet utgår ifrån 
informationsbehovet vilket gör att antalet deltagare kan variera beroende på kvalitén på data från 
informanterna [20]. Vi började med att tillfråga endast en ytterligare deltagare om medverkan i 
studien på grund av att allt eftersom fler intervjuer genomfördes framkom innehållsrik data som var 
grunden till att vi inte tillfråga ytterligare personer om att delta då datamättnad uppnåddes [20].  

Semistrukturerad intervju användes som datainsamlingsmetod då detta ökade chanserna för oss som 
undersökare att samla in den information som behövdes till studien. Metoden gjorde att deltagarna 
fick möjlighet att mer öppet beskriva och förklara sina upplevelser [20]. Datainsamlingsmetoden 
ansågs även vara den mest lämpade metoden för urvalsgruppen då författarna kunde ställa mer 
strukturerade och konkreta frågor vid behov [20]. Detta ökade trovärdigheten i studien då risken för 
att deltagarna inte förstod frågorna minskade samt att deltagarna svarade på frågor inom 
intervjuguidens ämnen. Intervjuguiden utvecklades med hänsynstagande till urvalsgruppen och 
förbättrades under tidens gång. Vid en intervju närvarade arbetsterapeuten på deltagarens önskan. 
Både deltagaren och arbetsterapeuten informerades om att frågor om arbetsterapeuten skulle 
ställas. Deltagaren gav sitt medgivande till att arbetsterapeuten närvarade. Vid analysprocessen togs 
hänsyn till arbetsterapeutens närvaro genom att det som arbetsterapeuten sa inte togs med i 
analysen. Trovärdigheten i materialet som gavs av deltagaren diskuterades, speciellt data som 
berörde arbetsterapeutens arbete då arbetsterapeutens närvaro kan ha påverkat deltagarens svar 
som i sin tur kan ha påverkat resultatet. Deltagaren kan ha anpassat sina svar om arbetsterapeutens 
arbete för att inte försämra relationen till arbetsterapeuten. Detta kan ha gjort att trovärdigheten i 
data minskade. Majoriteten av deltagarna hade också samma arbetsterapeut vilken även de kan ha 
påverkat resultatet då arbetsterapeutens arbetssätt kan ha inverkat på upplevelsen av 
MEMOplanner. Detta kan i sin tur ha påverkat studiens överförbarhet [20]. 

Transkribering av materialet skedde enskilt och kontrollerades sedan av den andra författaren för att 
försöka minimera transkriberingsfel [20]. Detta ökade trovärdigheten i data då båda författarna 
kunde bekräfta att transkriberingen stämde och försäkra att allt deltagarna sagt kom med i analysen 
[20]. Kvalitativ innehållsanalys valdes som dataanalysmetod då den inriktar sig på att få fram 
variationerna i en text [19]. Vi ansåg att detta var ett passande sätt att analysera data då vi ville 
beskriva personers upplevelser av MEMOplanner. Vid analysering av data kodades materialet enskilt 
och diskuterades gemensamt eftersom detta sätt att analysera kan ge andra väsentliga perspektiv då 
två personer kan tolka samma typ av data på skilda sätt [24]. Att båda författarna analyserade data 
ökade bekräftelsebarheten i resultatet genom att tolkningen var samstämmig [20]. Vissa deltagare i 
studien var mer beskrivande i sina svar än andra och därför finns det en risk för att deras upplevelser 
framkommer mer i resultatet. Trots skillnader i informationsrikedom analyserades intervjuerna med 
utgångspunkten att få fram samtliga deltagares upplevelser.  

I och med att deltagarna i studien var i beroendeställning till arbetsterapeuterna som tillfrågade om 
deltagande, informerades deltagarna skriftligt och/eller muntligt om studien för att försäkra att 
deltagarna var väl medvetna om att deltagande var frivilligt. På så sätt ansåg vi att 
beroendeställningens inverkan kunde minimeras. Informationsuppgifter samt samtyckesformuläret 
förvarades inlåst vilket förhindrade att obehöriga personer kunde få tillgång till materialet och på så 
sätt säkrades konfidentialiteten [23].  Deltagarna avidentifierades och stor vikt lades vid att bevara 
anonymiteten i studien, det vill säga minska risken för att en viss uppgift ska kunna kopplas till en viss 
deltagare [23]. Detta ansåg vi även minskade risken för att kontakten med arbetsterapienheten 
skulle kunna påverkas, då det deltagarna uppgav om arbetsterapeuterna inte kunde kopplas till en 
viss deltagare. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med medfödd kognitiv funktionsnedsättning 
upplever att använda MEMOplanner. Resultatet i denna studie visade att MEMOplanner ökade 
självständigheten i utförandet av aktiviteter, då deltagarna upplevde att de var i behov av mindre 
stöd från omgivningen. Detta stämmer överens med tidigare forskning som beskriver hur deltagare 
blev mer självständiga i sina vardagliga aktiviteter med hjälp utav kognitiva hjälpmedel [12, 13].   

Deltagarna upplevde att MEMOplanner kompenserade för deras kognitiva funktionsnedsättningar. 
Deltagarna beskrev att MEMOplanner hjälpte dem att komma ihåg aktiviteter, påbörja aktivitet samt 
att byta fokus mellan aktiviteter. Detta beskrivs även i studierna av Wennerberg & Kjellberg [6] och 
Adolfsson et al. [7] där deltagarna beskrev att de kognitiva hjälpmedlen hade en positiv inverkan på 
deras aktivitetsutförande. Resultatet i denna studie visade att MEMOplanner förbättrade deltagarnas 
hälsa genom att medicin togs på rätt tidpunkt samt hade en stressreducerande effekt. Detta är i linje 
med tidigare forskning vars resultat visade liknande hälsoeffekter [6, 7]. 

Deltagarna beskrev hur MEMOplanner skapade rutin och vanor i livet vilket även deltagarna i 
studierna av Wennerberg & Kjellberg [6] och Adolfsson et al. [7] beskrev. Deltagarna i denna studie 
upplevde även att MEMOplanner blivit en inbyggd vana och att aktiviteterna som lagts in i 
MEMOplanner blivit en rutin vilket gjorde att deltagarna utförde aktiviteterna innan påminnelse. 
Detta framkom även i Gentrys [15] studie där en av deltagarna hade utvecklat detta vanemönster. 
Kielhofner [8] beskriver att vanor har en stor betydelse i människors liv och att det skapar ett 
aktivitetsmönster. Vanor ger livet struktur och kontroll över aktiviteter och gör att aktiviteter utförs 
på ett effektivt sätt [8]. Kielhofner [8] beskriver även att vanor har en betydelse för den sociala 
miljön. Vissa vanor sker i en social kontext vilket gör att en persons vanor kan påverka en annans. 
Detta är samstämmigt med deltagarnas upplevelser om deras anhörigas nytta av MEMOplanner, då 
hjälpmedlet integrerats i och förbättrat deras familjevanor. Deltagarna upplevde det som en 
omställning att införliva MEMOplanner som en ny vana i deras liv och upplevde det som ovant att 
använda hjälpmedlet till en början. Dessa upplevelser ligger i linje med det Kielhofner [8] beskriver 
om att nya vanor innebär en förändring och att tidigare vanor kommer att kollidera med de nya, 
vilket kan skapa problem i vanebildningen. Ett exempel på hur de nya vanorna kolliderar med gamla 
vanor framkom i denna studie. Deltagare beskrev hur familjemedlemmar blev irriterade på att 
MEMOplanner larmade och fick därför anpassa användningen av hjälpmedlet efter 
familjemedlemmarnas vanor. 

I resultatet i denna studie framkom att anhöriga drog nytta av att använda MEMOplanner och att 
hjälpmedlet blivit integrerade i deras familjeliv vilket var en ny kunskap som inte framkommit under 
litteraturgenomgången. Detta gav en ny bild av hur MEMOplanner kan utvecklas till att användas av 
flera personer. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara ärftligt och detta kan vara en 
orsak till att familjemedlemmar drog nytta av MEMOplanner [9]. 

Deltagarna i denna studie hade av sin sociala omgivning upplevt sig diskriminerade då omgivningen 
uttryckt negativa kommentarer om hjälpmedlet. Kommentarerna från den sociala miljön var 
oförstående antydningar om varför deltagarna var i behov av ett kognitivt hjälpmedel och 
nedlåtande kommentarer om deltagarnas intellekt. Liknade beskrivningar gavs av deltagarna i 
studierna av Wennerberg & Kjellberg [6] och Adolfsson et al. [7] som även de utsatts för negativa 
reaktioner. Följden av detta beskrev deltagarna i dessa studier var att de valde att inte använda 
och/eller berätta att de hade ett kognitivt hjälpmedel, vilket även deltagare i denna studie uttryckte 
[6, 7]. Deltagarna i denna studie upplevde att det var obekanta personer i omgivningen som 
framförallt uttryckts sig negativt gentemot MEMOplanner. De beskrev att de upplevde att 
omgivningen hade en okunskap om vad det innebär att ha en kognitiv funktionsnedsättning och 
kände sig därmed stigmatiserade av den sociala miljön. Detta kan förklaras utifrån Goffman [25] som 
beskriver att när en människa avviker från det normala, att människan har en mindre önskvärd 
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egenskap såsom funktionshinder, stämplas människan och därmed stigmatiseras. Kielhofner [8] 
beskriver också att det i de moderna samhället framkommer attityder och diskriminering gentemot 
personer med funktionsnedsättningar. Kielhofner [8] beskriver att västerländsk kultur värderar 
intelligens som en viktigt personlig egenskap och att en nedsättning av denna egenskap anses vara 
negativt. Dessa negativa attityder framkommer i deltagarnas utsagor i denna studie, där deras 
intelligens nedvärderats. Detta trots att en kognitiv funktionsnedsättning innebär att en person har 
nedsatta kognitiva förmågor och inte nedsatt intelligens [4].  

Resultatet i vår studie visade att deltagarna valde att inte ta med MEMOplanner till olika platser. En 
anledning till detta var att deltagarna upplevde att MEMOplanner var för stor att bära med sig, detta 
gällde både den nya och den äldre modellen. I Adolfsson et al. [7] studie framkom liknade 
uppfattningar då deltagarna uttryckt att hjälpmedlen inte varit anpassade till utomhusmiljöer. 
Adolfsson et al. [7] och Scherer et al. [16] lyfter i sina studier fram arbetsterapeutens roll som en 
viktig aspekt när det kommer till användning av kognitiva hjälpmedel. I studierna framgår det att 
relationen mellan klient och arbetsterapeut samt arbetsterapeutens kunskap inverkar på 
användningen av det kognitiva hjälpmedlet [7, 16]. I denna studie framkom att samtliga av 
deltagarna använder MEMOplanner dagligen och till flera olika aktiviteter. Deltagarna beskrev även 
att de fick bra stöd från arbetsterapeuten och att de upplevde att arbetsterapeuten var kunnig inom 
området. En ytterligare intressant aspekt som framkom i resultatet var att deltagarna beskrev sig 
själva som tekniskt kunniga och teknikintresserade, vilket skulle kunna tolkas som att 
arbetsterapeuten tog till vara på deltagarnas intressen och erfarenheter. Detta kan kopplas samman 
med studierna av Adolfsson et al. [7] och Scherer et al. [16] som beskriver att det är viktigt att se till 
patientens karaktärsdrag. Att se till klientens karaktärsdrag går i linje med Kielhofners [8] beskrivning 
av klientcentrering. Kielhofner[8] beskriver att klientcentrering är att utgå ifrån att varje klient är unik 
och att förstå klienten utifrån bland annat intressen, värderingar, vanor, roller, erfarenheter och 
personliga egenskaper vid behandling.  

Resultatet visade att deltagarna hade olika upplevelser av att använda MEMOplanner. Vissa av 
deltagarna upplevde att det var komplicerat att lägga in aktiviteter i MEMOplanner då de tyckte att 
det blev för många steg. Andra deltagare beskrev dock tydligheten i stegen som mycket positivt och 
som något som förenklade användningen. En anledning till detta kan ha varit deltagarnas olika 
diagnoser men även deras olika karaktärsdrag. Möjligen kan detta vara en del att produktutveckla så 
att MEMOplanner går att anpassa mer efter deltagarens behov och preferenser.   

Vissa av de utvecklingsmöjligheter som deltagarna beskrev för MEMOplanner var inställningar som 
redan fanns i hjälpmedlet. Ett exempel är behovet av att ljusspelaren ska släckas ner till nattljus 
innan klockan elva, det är en inställning som går att anpassa [26]. Varför detta inte varit känt för 
deltagarna diskuterades av författarna. Orsaker som diskuterades var att arbetsterapeuterna inte 
visste om att deltagarna ville att ljuspelaren skulle släckas ner tidigare. Detta kan bero på att en 
tillräcklig utredning inte skett eller att en tillräcklig uppföljning inte genomförts. Deltagare som hade 
dessa synpunkter var dock deltagare som använt MEMOplanner under en kortare tid och ännu inte 
haft uppföljning samt deltagare som uppgav att uppföljning inte genomförts. Deltagarna ansåg även 
att bruksanvisningen var för svår att förstå, detta diskuterades också av författarna som en orsak till 
okunskap om inställningarna i MEMOplanner. En enklare och anpassad bruksanvisning efter kognitiv 
förmåga skulle kunnat öka deltagarnas självständighet i ändring av inställningar.  

Slutsats 

Denna studies resultat visar att MEMOplanner har en positiv inverkan på aktivitetsförmågan hos 
personer med medfödd kognitiv funktionsnedsättning och att detta hjälpmedel kan stödja dessa 
klientgrupper i vardagen. Eftersom lite forskning finns inom detta område kan denna studie ge 
kunskap åt arbetsterapeuter som arbetar med dessa klientgrupper. Denna studie kan ge tankar om 
viktiga aspekter i den arbetsterapeutiska processen framför allt i den tidiga fasen då det är väsentligt 
att lära känna sin klient och se dennes behov. Det är även av vikt att ha en uppföljning för att kunna 
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utvärdera åtgärden för att kunna maximera användningen av det kognitiva hjälpmedlet. Som tidigare 
nämnts finns det relativt lite forskning inom området kognitiva hjälpmedel och därför är det relevant 
med ytterligare forskning om hur kognitiva hjälpmedel används och hur användningen skiljer sig 
mellan olika diagnoser.  I studien framkom att anhöriga har nytta av MEMOplanner vilket är ett nytt 
perspektiv på hur ett kognitivt hjälpmedel kan användas och därför är det även ett intressant område 
för vidare forskning. Det är även av vikt att MEMOplanner fortsätter att utvecklas för att kunna bli 
ännu mer anpassningsbar efter klientens behov.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledningsfrågor: 

1. Hur länge har du använt/haft din MEMOplanner? 

2. Hur ofta använder du din MEMOplanner?  

Följdfrågor:  

Varje dag? flera gånger i veckan? nästan aldrig?  

3. Har du använt kognitiva hjälpmedel förut? 

Följdfrågor:  

Ge exempel, timstock, kalender? Vad har du haft hjälpmedlen till, ex hålla koll på tid, komma igång 
med aktivitet? 

 

ADL/Användningsområden: 

4. Berätta hur du använder din MEMOplanner en vanlig dag? 

Följdfrågor:  

Till vilka aktiviteter använder du MEMOplanner? 

Använder du bara MEMOplanner till ”måste-aktiviteter”? 

5. Vilka funktioner använder du på din MEMOplanner? Ex delaktiviteter, påminnelsealarm, ljuspelare, 
SMS-funktionen?  

Följdfrågor: 

 I vilka aktiviteter använder du de olika funktionerna (alarm, SMS, ljuspelare, delaktiviteter)? 

6. Berätta hur du gör när du lägger in aktiviteter/händelser? 

Följdfrågor:  

Gör du det själv eller med hjälp av någon annan person? Ex familjemedlem, personal? 

Fungerar det bra? Eller är det något du skulle vilja ändra? 

 

Miljö: 

7. Tar du med din MEMOplanner till olika platser? Ex hemma, på jobbet/skolan, affärer, ute i 
samhället?  

Följdfrågor:  

Hur använder du MEMOplanner då?  

Hur kommer det sig att du använder MEMOplanner på denna plats/dessa platser, ex bara hemma, på 
jobbet?  



 

 

Vad är bra med att ha med sig MEMOplanner dit?  

Vad är det som gör att du inte tar med den till andra platser? 

8. Hur upplever du att din familj/vänner/kollegor/andra personer ser på din MEMOplanner? 

Följdfrågor:  

Vi har hört från andra personer som använt MEMOplanner att de tyckt att personer runtomkring 
dem har haft åsikter om hjälpmedlet och att de tyckt att detta har varit jobbigt, har du varit med om 
något liknande? 

Berätta mer?  

Hur kände du då? 

 

Positivt och negativt: 

9. Hur tyckte du att det var när du skulle börja använda MEMOplanner? 

Följdfrågor:  

Svår att förstå/använda eller enkel att förstå/använda?  

Vad kan det berott på?     

Fick du information om MEMOplanner? 

Hur tyckte du att informationen var?  

Hur mycket fick du träna? Hade du velat träna mer innan du började använda den?  

Kom din arbetsterapeut och kollade med dig vad du tyckte om MEMOplanner? 

Efterfrågade du MEMOplanner själv eller var det din arbetsterapeut som föreslog MEMOplanner? 

10. Hur tycker du att det fungerar att använda MEMOplanner idag? 

Följdfrågor:  

Tycker du att det är någon skillnad från början?  

Upplever du någon skillnad från innan du fick MEMOplanner och nu? 

11. Vad är bra med MEMOplanner? 

↕ 

12. Vad är mindre bra med MEMOplanner? 

 

Avslutningsvis 

13. Är det något du tycker vi har glömt att fråga om MEMOplanner? 

14. Har du något annat du skulle vilja berätta om MEMOplanner? 

Probes:  

- Kan du ge exempel? 



 

 

- Berätta mer! 

- Hur kommer det sig att.. 

- Du sa för en stund sen att… 

- Kan du berätta vad det är som är bra/dåligt? 


