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Förord 
Denna uppsats skrevs av mig, Maja Lindén under våren 2013, men trots detta är den 
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spondenter, kurskamrater, vänner och bekanta. Tack till alla er som ställt upp på dis-
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nämnd ingen glömd.  

 

Sist men inte minst så vill jag tacka min man Mattias Lindén som funnits där och stöt-

tat och hejat på mig i motgång och i medgång och min syster Moa Wilhelmsson som 

gav mig idéer och inspiration som ledde till uppsatsens ämne. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att se vad användare med kognitiva funktionsnedsätt-

ningar ansåg problematiskt vid användning av IT-system och föreslå anpassning. 

Detta för att bidra till ökad användarvänlighet för personer med kognitiva funktions-

nedsättningar. 

 

Enligt hjälpmedelsinstitutet är de anpassningar som sker i dagsläget enbart fokuserade 

på att förbättra för personer med fysiska funktionshinder såsom exempelvis nedsatt 

syn eller rörelsehinder. Kognitiva funktionsnedsättningar är en försämrad förmåga att 

använda sina förmågor jämfört med personer utan kognitiva nedsättningar. 

 

Intervjuer genomfördes med respondenter som hade en konstaterad kognitiv nedsätt-

ning. Tidigare studier har pekat på minnet som främsta orsak till problem vid använd-

ning av vardagsteknik varav denna studie fokuserades på den problematik som kunde 

relateras till minnesförmågan.  

 

Studien visade att användare med kognitiva nedsättningar upplever problem vid an-

vändning av IT-system och att de främsta svårigheterna är kopplade till arbetsminnets 

funktion. Största svårigheterna som var frekvent återkommande var att orientera sig 

samt oförmåga att sålla ut relevant information. Föreslagna anpassningar för att öka 

användarvänligheten är exempelvis möjlighet till individuell anpassning, färre mo-

ment och indikationer som hjälper användaren att orientera sig. 

Abstract 
The aim of this study was to see what users with cognitive impairments experience as 

difficult when using IT systems and the reasons for these difficulties. Hopefully these 

findings can contribute to user-friendly IT solutions for users with cognitive impair-

ments.  
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According to The Swedish Institute of Assistive Technology (SIAT) adjustments are 

currently being made, but mainly to improve usability for people with physical disa-

bilities.  

 

Interviews were conducted with respondents who had been diagnosed with a cogni-

tive impairment. Since previous studies have pointed out memory as the cause of 

problems in the use of everyday technology the focus of this study was memory and 

related problems. 

 

The study showed that users with cognitive impairments are experiencing problems 

with the use of IT systems and that the main problems are associated with the working 

memory and its functionality. All respondents stated having trouble orientating and 

filtering out relevant information. 

 

The findings indicated that IT systems should be adapted so that the constraints asso-

ciated with the working memory are made up for. If not, the users might otherwise 

have difficulties pursuing the errand they set out to fulfil due to frustration and disori-

entation.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 2011 var det 8’300 funktionshindrade studenter som hade sökt stöd hos sam-

ordnare vid Sveriges universitet och högskolor. Av denna grupp studenter har 20 % 

kognitiva funktionsnedsättningar och utgör den näst största gruppen av studenter i be-

hov av stöd. Samtidigt ökar denna kategori funktionshindrade mest i antal för varje år 

jämfört med andra kategorier. (Högskoleverket, 2011) 

 

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har svårigheter att fokusera och bibe-

hålla uppmärksamheten, även utan yttre störningsmoment (Lundin & Mellgren, 

2011). 

 

Kognitiva funktionsnedsättningar påverkar bland annat minne, koncentrationsför-

måga, tidsuppfattning och uppmärksamhet och är vanligt vid bland annat neuropsyki-

atriska tillstånd (exempelvis ADHD och autism), utvecklingsstörning, förvärvade 

hjärnskador och whiplashskador. (Hjälpmedelsinstitutet, U.å.)  

 

På universitetsnivå förutsätts studenterna använda olika IT-system för att bland annat 

lämna in uppgifter, ta del av studieresultat eller för att söka nya kurser. I dagsläget 

arbetar även en grupp på Luleå tekniska universitet med att arbeta fram ett system för 

digital tentamen. Detta skulle innebära att även tentamen kan genomföras med hjälp 

av ett IT-system.  

 

Genom att erbjuda digital tentamen ger universitetet studenterna möjligheten att välja 

den fysiska arbetsmiljön. Detta kan gynna studenter med kognitiva funktionsnedsätt-

ningar då de får möjlighet att eliminera störningsmoment som annars kan förekomma 

vid salstentamen, men i och med användningen av ett IT-system istället för ett papper 

utsätts studenten för en ny miljö som även den kan innehålla element som ställer för 

höga krav på den kognitiva förmågan. 
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1.2 Problemformulering 
Enligt en studie från år 2009 där personer med kognitiva funktionshinder studerades 

visade det sig att majoriteten av de tillfrågade upplevde svårigheter vid användning av 

vardagsteknik i allmänhet och telekommunikation samt datorer i synnerhet (Lindén, 

2009).  

 

Studien från år 2009 visade även att de vanligast förekommande problemen vid an-

vändning av vardagsteknik var att tolka exempelvis ikoner, minnas arbetsprocessen, 

orientera sig, minnas koder och lära in ny kunskap (Lindén, 2009). Tidigare studier 

inom området kognitiva funktionsnedsättningar och IT finns, men dessa fokuserar 

främst på separata lösningar som stöd i vardagslivet snarare än integrerade anpass-

ningar i befintliga IT-system och hur dessa skulle kunna se ut.  

 

I ett samhälle där medborgarna förutsätts utföra allt fler ärenden via internet i olika 

IT-system är det av vikt att se över hur användarvänliga dessa är för personer med 

kognitiva nedsättningar. I dagsläget finns det ytterst lite information om hur IT-

system kan anpassas för att tillmötesgå användare med någon form av psykiskt funkt-

ionshinder.  

 

Designprinciper för systemdesign finns att hitta i en mängd olika källor, men dessa 

principer förutsätter oftast att målgruppen inte har någon funktionsnedsättning. Om de 

mot förmodan tar hänsyn till funktionsnedsättningar ligger fokus främst på funktions-

hinder som är synliga för ögat såsom exempelvis fysiska begränsningar av rörelse-

förmåga eller exempelvis synnedsättning (Hjälpmedelsinstitutet, 2001). 

 

Studien skall titta närmare på de svårigheter som personer med kognitiva nedsättning-

ar upplever vid användandet av befintliga IT-system och ge förslag på förändringar 

som skulle öka användarvänligheten för användare med kognitiva nedsättningar. 

 

Denna studie kan förhoppningsvis ge systemutvecklare ökad medvetenhet och förstå-

else för de IT-relaterade problemområden som användare med kognitiv nedsättning 

stöter på och leda till användarvänligare IT-lösningar i framtiden. 
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1.3 Avgränsning 
Kognitiva funktionsnedsättningar inbegriper många stora problemområden. Utifrån 

tidigare teori tycks dock användarnas minnesförmåga vara det huvudsakliga problem-

området vid användning av teknik i största allmänhet. Denna rapport avser därför att 

angripa de problem som är kopplat till minne och som uppstår för användare med 

kognitiva funktionshinder vid användning av IT-system specifikt, ej vardagsteknik i 

största allmänhet. 

1.4 Frågeställning 
Hur kan IT system anpassas för att öka användarvänligheten för personer med kogni-

tiva funktionsnedsättningar? 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på vad personer med kognitiva nedsättningar upple-

ver som problematiskt vid användning av IT-system samt föreslå anpassningar som 

kan öka användarvänligheten. 
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2. Teori 

2.1 Kognition 
Kognition är en samlingsbeteckning för de funktioner i hjärnan som vi människor an-

vänder vid inhämtning, bearbetning och användning av information. De kognitiva 

funktionerna lägger grunden till hur människor tänker och upplever den situation de 

befinner sig i. Minne, problemlösning, uppmärksamhet, intelligens, lärande, språkför-

ståelse, begreppsbildning, beslutfattande, självkontroll, självreflektion och sinnesför-

nimmelse utgör några av de viktigaste studieområdena inom kognition. (Wahlund et 

al., 2011) Kognition kan alltså definieras som en persons förmåga att använda sina 

förmågor.  

2.2 Kognitiv funktionsnedsättning 
En person som har nedsatt kognitiv förmåga kan få svårigheter att hålla ordning, pla-

nera sin vardag eller rent av att umgås med andra människor då allt ställer krav på att 

de kognitiva processerna är intakta för att personen ska kunna ta in och bearbeta de 

intryck som uppstår (ibid.). 

 

Kognitiva funktionsnedsättningar (även kallat störningar) kan vara medfödda eller 

uppstå som följd av bland annat traumatiska hjärnskador, långvarig stress och kärl-

sjukdomar. (Ibid.) Tillskillnad från fysiska funktionshinder såsom oförmåga att röra 

sig eller se så är kognitiva funktionsnedsättningar svårare att förklara och förstå.  

 

Det finns en mängd sjukdomar som leder till kognitiv svikt och sjukdomar där denna 

typ av nedsättning är själva grundsymptomen, detta leder till att diagnos ofta dröjer 

och mörkertalet för dessa sjukdomar tros vara stort (Ibid.). 
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“Vi förstår inte att det psykiska funktionshindret kan förorsaka samma problem som 

för en blind, döv, stum eller rullstolsbunden eftersom vi möter en människa som ser, 

hör, kan tala och röra sig. Men vi förstår inte att den psykiska funktionshindrade sak-

nar förmåga att använda sin syn, hörsel, tal och rörelseförmåga på ett adekvat sätt. 

Det är lika meningslöst att säga till denne att rycka upp sig och sköta sig som att säga 

till den döva mannen: Du måste höra upp bättre.” (Lundin & Mellgren, 2011, s.15) 

2.3 Vardagsteknik och hjälpmedel 
I Lindéns studie från år 2009 visade det sig att de främsta problemen vid användning 

av vardagsteknik var kopplade till minne. Användarna hade exempelvis problem att 

minnas arbetsprocesser, koder för inloggning, lära in ny kunskap samt orientera sig i 

nya främmande miljöer. Studien omfattade vardagsteknik där IT var en av många de-

lar då vardagsteknik definierades som allt från brödrostar, bankomater, telekom, dato-

rer etc. (Lindén, 2009)  

 

Då Lindéns studie tittade på användning av vardagsteknik rent generellt är det oklart 

huruvida fynden har en stark koppling till just en IT situation då vissa teknologiska 

lösningar såsom brödrostar är av mindre komplex art varav problemen torde vara an-

norlunda jämfört med de som kan uppkomma vid användning av IT. Lindéns studie 

nämner att det förekommer problem vid användning av datorer, men det framgår inte 

närmare vilken typ av problem som är direkt kopplad till just datoranvändningen utan 

bara området vardagsteknik i stort. 

 

Det finns flera studier (Lindén, 2009; Lövgren, 2010) som studerat vardagsteknik och 

kognitiva nedsättningar, men dessa gör inga försök till att komma med förslag till hur 

befintliga IT-system skulle kunna anpassas för att kompensera användarnas nedsätt-

ningar. 

 

Lövgrens studie liknade Lindéns som utfördes året innan, men hon kännetecknade 

även respondenternas försök till att själv kompensera för sina svårigheter vid använd-

ning av vardagsteknik såsom bland annat mobiltelefoner, biljettautomater och ban-

komater. (Lövgren, 2010) 
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Precis som Lindén kom fram till så menade även Lövgren att personer med kognitiv 

funktionsnedsättning löser uppgifterna, men att det tar mer tid. Lövgren menade vi-

dare att personerna kämpade en ständig kamp för att själv kompensera för sina svå-

righeter. Vid direkt användning av vardagsteknik visade studien att användarna upp-

levde egna anpassningar av tekniken som problematisk. (Lövgren, 2010)  

 

Om användarna vet vad de vill ha, men har svårigheter att själv anpassa systemet så 

behövs därmed konkreta lösningar på hur IT bör anpassas, men teori på vad använ-

darna efterfrågar och uppskattar har ej gått att finna. 

 

År 2008 beslutades att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt-

ionsnedsättning. I den fastslås följande: 

”/…/ främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny informations- och 

kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland Internet /…/” (Regerings-

kansliet, 2008, s. 46) 

 

Trots avsikten att uppnå detta visar studier (Lindén, 2009; Lövgren, 2010) att perso-

ner med psykiska funktionsnedsättningar fortfarande kämpar vid användning av tek-

niska lösningar och att detta inverkar negativt på förmågan att aktivt delta i samhället. 

 

Flera studier (Wåhlstedt & Noblía, 2010; Lindstedt, Adolfsson, Janeslätt, Pettersson 

& Norling, 2011) behandlar ämnet kognitiva funktionsnedsättningar och tekniska 

hjälpmedel som stöd. Dessa studier fokuserar främst på tekniska stöd som skall kom-

pensera för bristande minnesförmåga varav det är rimligt att anta att det är just min-

nesförmågan som är kärnan till många problem oavsett kontext.  

 

Ovan nämnda studier fokuserar dock inte på att anpassa befintliga IT-system eller ut-

värdera tillgängligheten för användare med kognitiva funktionsnedsättningar utan tit-

tar på separata tekniska hjälpmedel (t.ex. smarta telefoner) för att kompensera för de 

svårigheter som personerna upplever. 
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2.4 Minne 
Minnet delas in i tre typer av minnen; korttidsminnet, arbetsminnet och långtidsmin-

net. Korttidsminnet innehåller den information som behövs för stunden och går förlo-

rad när problemet är löst eller omformas till ett permanent minne och lagras i lång-

tidsminnet. (Wahlund et al., 2011) 

 

Långtidsminnet håller permanenta minnen såsom exempelvis inlärda fakta eller hän-

delser. Arbetsminnet anses vara mer en förmåga att aktivera och kontrollera valda 

minnen ur korttids- och långtidsminnen snarare än minnen i sig. Arbetsminnet håller 

även koll på vad vi utför just för stunden, vad vi gjorde innan och vad som komma 

skall. (Wahlund et al., 2011) 

 

 
Figur 1 En grafisk presentation av hur de olika minnestyperna är relaterade till varandra. 

 

Personer med kognitiva nedsättningar har i varierande omfattning störningar i arbets-

minnet (Lundin & Mellgren, 2011). Arbetsminnet – även kallat närminnet - har en 

stark koppling till koncentrationsförmåga och uppmärksamhet då denna del av minnet 

snarare ansvarar för förmågan att kontrollera uppmärksamheten och att hålla så stor 

mängd relevant information lättillgänglig som möjligt vid utförande av en uppgift. 

(Wahlund et al., 2011)  

Arbetsminne 

Korttidsminne Långtidsminne 
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George. A. Miller skrev 1956 en artikel där han menade på att siffran sju återkom om 

och om igen i olika experiment som berörde minnet. Han menade på att ibland visade 

sig siffran vara något lägre, ibland något högre, men att variationerna låg vanligtvis 

mellan 5-9 enheter. Han drog slutsatsen att människan medvetet kan hålla reda på 7 

+/- 2 enheter information samtidigt. (Miller, 1956) Denna artikel har sedan den publi-

cerades använts som referens i en mängd texter inom både psykologi, men även inom 

området IT och användarvänlighet. 

 

När ny information tas in till arbetsminnet måste det göras plats för den och det görs 

genom att en tidigare lagrad informationsenhet försvinner. Arbetsminnet hämtar rele-

vant information från korttidsminnet som i sin tur är kopplad till långtidsminnet. In-

formation i arbetsminnet som skall bli ett permanent minne förflyttas från arbetsmin-

net till långtidsminnet. (Wahlund et al., 2011) 

 

Det har visat sig att det finns flera kanaler för arbetsminnet vilket innebär att personer 

utan kognitiva nedsättningar kan ta in ungefär sju informationsenheter per kanal, både 

visuellt och auditivt samtidigt. En kanal kan exempelvis vara synen, en annan hörsel 

osv. Personer med störningar i arbetsminnet tycks dock inte ha samma förmåga att 

använda de olika kanalerna simultant. (Wahlund et al., 2011)  

 

Användare med kognitiva nedsättningar upplever även svårigheter vid tolkning av 

ikoner och relationer mellan siffror och ord vid användandet av vardagsteknik (Lin-

dén, 2009).  Även förmågan av att avkoda och inkoda är nedsatt vid minnesstörning-

ar, detta beror vanligtvis på nedsatt arbetsminnesfunktion och att minneskapaciteten i 

arbetsminnet inte räcker till (Lundin & Mellgren, 2011).  
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Lindéns studie från 2009 gjordes med användare som hade förvärvad hjärnskada vil-

ket gjorde att de kunde jämföra sin nuvarande kognitiva förmåga med den de hade 

haft tidigare, dvs. innan nedsättning. Användarna menade att det tog längre tid att ut-

föra olika uppgifter med hjälp av teknik efter nedsättningen än innan. Trots svårighet-

er använde majoriteten av användarna tekniken självständigt, men flertalet upplevde 

att deras kognitiva nedsättningar påverkade deras delaktighet och aktivitet i en negativ 

bemärkelse. (Lindén, 2009)  

2.5 Kognitiva minnesstörningar 
Personer med störningar i arbetsminnet kan ha svårigheter att plocka fram eller lagra 

nödvändig information mellan korttidsminne/långtidsminnet till arbetsminnet vid en 

bestämd tidpunkt, vilket skapar problem i form av inlärningssvårigheter eller oför-

måga att rapportera kunskap och minnen.  Störningar av den kognitiva minnesför-

mågan visar sig i vardagen som svårigheter att generalisera kunskap, problem att 

”hålla en röd tråd” och att det tar tid att lära sig något nytt. (Lundin & Mellgren, 

2011) 

2.5.1 Inlärning 

”Lärande och minne är två sidor av samma mynt.” (Wahlund et al., 2011, s. 20) Ar-

betsminnet påverkar även läsförmågan, vid störning av arbetsminnet är förmågan att 

bibehålla uppmärksamheten nedsatt vilket kan leda till att personen får svårigheter att 

förstå sammanhanget i den text som läses. Inlärningen kan även bli långsammare då 

arbetsminnets kapacitet är begränsad och information som ämnas bli permanenta 

minnen inte får möjlighet att stanna nog länge i arbetsminnet för att effektivt överfö-

ras till långtidsminnet. (Lundin & Mellgren, 2011) 

2.5.2 Den ”röda tråden” 

Arbetsminnet användes konstant då denna del av minnet även lagrar information om 

vad personen i fråga sysselsätter sig med för stunden, eller vad han gjorde innan. Ar-

betsminnet kan snabbt bli överbelastat för en person med kognitiv minnesstörning 

vilket exempelvis kan leda till att personen tappar tråden och inte minns vad han höll 

på med eller vad han ämnade göra härnäst. (Lundin & Mellgren, 2011)  
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2.5.3 Generalisera kunskap 

Att generalisera kunskap innebär att använda förvärvade kunskaper i nya situationer. 

Personer med kognitiv minnesstörning har en ofta nedsatt förmåga att göra det trots 

att den nya situationen påminner mycket om något sedan tidigare. Hur personen lärt 

sig en viss information är avgörande för hur den kan plockas fram ur minnet och an-

vändas i en ny situation. (Lundin & Mellgren, 2011)  

 

”Exempelvis är det mycket svårt att räkna upp årets alla månader i alfabetisk ordning 

därför att vi har lärt in dessa i en kronologisk ordning, och det är i denna ordning 

som vi lagrat informationen. Kronologin fungerar som en nyckel.” (Lundin & Mell-

gren, 2011, s.146)  

2.6 IT och minne 
Enligt Goodwin skall systemdesign kräva lite kognitivt tankearbete och helst vara så 

intuitivt så att användaren inte aktivt behöver tänka efter hur och vad de ska göra. När 

användaren väl lärt sig ska denne inte medvetet behöva tänka efter utan användandet 

skall ske per automatik, likt att cykla. (Goodwin, 2009) 

 

Goodwin menar vidare att all bra design skall kunna tillgodose hela det kognitiva 

spektrum av användare. Goodwin tar dock inte upp minne som en aspekt när hon be-

handlar de kognitiva funktioner som måste tas hänsyn till vid design av ett system el-

ler produkt. (Ibid.)  

 

Trots att Goodwin inte ser minne som en kognitiv aspekt så berör hon ändå områden 

och hur minnet och design påverkar användaren. Hon gör en distinkt skillnad mellan 

igenkännande och att memorera, där det senare kräver mer av en person. Att memo-

rera beskriver hon som att exempelvis plocka fram ett telefonnummer som ringts förut 

ur minnet. Detta är inte alltid helt lätt, speciellt inte om det är länge sedan numret 

ringdes. (Ibid.) 
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Igenkännande däremot kan innebära att det inte är något som personen har möjlighet 

att plocka fram ur minnet, men kan känna igen när denne väl ser det. Goodwin be-

skriver det som så att du kan ha glömt bort namnet på gatan du söker, men du kan 

känna igen huset när du ser det. Interaktiva produkter kräver att användaren bland an-

nat ska minnas lösenord, tillvägagångssätt, filnamn etc., medan exempelvis ikoner 

mer handlar om att igenkännande och alltså kräver mindre tankeverksamhet. (Good-

win, 2009) 

 

När det gäller att strukturera information menar Morville och Rosenfeld att det inte 

finns någon anledning att hållas sig till Millers lag utan att det är användarens för-

måga att visuellt läsa av och få en överblick som sätter begränsningarna snarare än 

minnet. De uppmanar istället utvecklare till att gruppera och strukturera upp relaterad 

information, överväga farorna med att överösa användaren med för mycket informat-

ion på en gång samt att låta testa designen åtskilliga gånger. (Morville & Rosenfeld, 

2006) 
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3. Metod 

 
Figur 2 ger en överblick över valda metoder 

3.1 Forskningsansats 
Denna c-uppsats har en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att utifrån befint-

lig teori deducera frågeställningar och hypoteser som leder till vidare studier (Bry-

man, 2011). Utifrån teori inom områdena kognition, kognitiva funktionsnedsättningar, 

minne och anpassad IT så deducerades lämpliga frågeställningar som sedan använts i 

en studie av kvalitativ art. 
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Patel och Davidson menar på att en studie av kvalitativ art passar bäst vid behov av 

att inhämta information från respondenter i form av ord snarare än numeriska värden 

(Patel & Davidson, 2003).  

 

Enligt Bryman ligger tyngdpunkten i kvalitativ forskning på att skapa förståelse för en 

social verklighet och beskrivningar av hur personer i sammanhanget tolkar denna 

(Bryman, 2011). Utifrån detta ansågs en studie av kvantitativ art olämplig då det är 

svårt att fånga respondenternas tolkningar, inställningar och egna beskrivningar uti-

från de insamlingsmetoder som förekommer inom kvalitativ forskning. 

 

Bryman menar även på att kvalitativa studier ger en fördjupad förståelse. De data som 

samlas in vid kvalitativa studier kodas inte heller såsom kvantitativa studier utan för-

blir flexibel och kräver därför djupare analys och tolkning. (Bryman, 2011)  

 

Då syften med studien var ta reda på vad användare med kognitiv funktionsnedsätt-

ning har för upplevelse av IT-användning ansågs en kvalitativ studie bäst lämpad då 

jag behövde inhämta respondenternas egna ord, inte statistiska data. Genom att ge-

nomföra en kvalitativ studie skulle jag kunna se om de vardagliga problem som om-

nämns i teorin skapar liknande bekymmer vid användning av IT. Jag ville även få 

konkreta beskrivningar på IT-relaterade problem som användarna upplever vid ned-

satt kognitiv minnesförmåga.  

 

Lindéns studie från 2009 pekade på att minne var orsaken till problem vid användning 

av vardagsteknik rent generellt. Jag ville bygga vidare på hennes studie genom att fo-

kusera på specifikt IT-användning och relatera problem till minnets olika delar. Ge-

nom att se över tidigare teori inom området kognition, kognitiva funktionsnedsätt-

ningar och minne kunde jag skapa en förståelse för samtliga problem som kan före-

komma till vardags, men för att ta reda på vad som även blir aktuellt i en IT-miljö be-

hövde jag ta del av användarnas egna upplevelser, beskrivningar och erfarenheter. 

3.2 Intervjuer som datainsamlingsmetod 
Empirin insamlades med hjälp av intervjuer. Semistrukturerade intervjuer genomför-

des med stöd av en intervjuguide som hjälpte till att svara på forskningsfrågan. Semi-
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strukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista med relevanta teman, men 

respondenterna kan fritt formulera svaren som de själva vill och möjlighet till följd-

frågor finns (Bryman, 2011).  

 

 
Figur 3 föreställer en grafisk presentation av den arbetsprocess som används vid utformningen av intervju-
guide 

3.2.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden kan vara mer av en minneslista över relevanta områden för diskussion 

eller en mer strukturerad lista med frågor som skall tas upp (Bryman, 2011). Intervju-

guiden som användes innehöll både öppna- och slutna frågor. Intervjuguiden utfor-

mades utifrån Brymans modell som ses i figur 3 återfinns som bilaga 1.  

 

  

Allmänt 
forskningsområde 

Specifika 
frågeställningar Intervju teman 

Formulering av 
intervjufrågor 

Granskning av 
ordalydelse Pilotguide 

Nya 
frågeställningar 

Omformulering av 
frågor Slutlig formning 
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Forskningsområdet sågs över och utifrån detta utformades specifika frågeställningar 

som hjälpte till att svarar på forskningsfrågan. Dessa specifika frågeställningar grup-

perades sedan tillsammans med andra relaterade frågor och bildade teman för inter-

vjun. Ordningen för dessa teman ställdes upp så att relaterade frågeställningar följde 

på varandra, enligt Bryman och bidrar detta till en mer sammanhängande intervju 

(Ibid.). 

 

De specifika frågeställningarna formulerades om till ett flertal lämpliga intervjufrågor 

som var korta, tydliga och av så öppen karaktär som möjligt. Enligt Bryman leder 

öppna frågor till att de intervjuade beskriver och förklarar saker och ting med egna 

ord samt bidrar med information om vilka områden de anser bör ges störst utrymme 

och fokus. Han menar vidare att frågorna skall vara tydliga och inte innehålla någon 

form av yrkesjargong. (Ibid.)  

 

Intervjufrågornas utformning i fråga av ordval sågs över och ledande frågor omformu-

lerades eller plockades bort. En pilotintervju genomfördes för att förbättra intervju-

schemat. Insamlad data från pilotintervju användes inte vid senare analys. Eventuella 

nya frågeställningar som uppkom vid pilotintervjun lades till. Vissa frågor visade sig 

ge svar på samma frågor och togs därför bort. Några av frågorna krävde förklaring 

och omformulerades för att bli tydligare. 

3.2.2 Dokumentation av intervjuer 

Intervjuerna spelades in, vilket möjliggjorde en detaljerad analys av materialet. Till-

skillnad från en skriftlig dokumentation av intervjuer var detta sätt att dokumentera 

mer detaljrik och innehöll personernas egna ordval (Bryman, 2011).  

 

Utöver detta bidrog även inspelningen till att jag kunde lägga fokus på samtalet, 

snappa upp intressanta områden och formulera följdfrågor snarare än lägga motsva-

rande energi på att anteckna. Respondenterna tillfrågades om inspelningen godtogs 

och var därmed medvetna om det. 
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Intervjuerna utfördes i ett bibliotek där buller inte riskerade att förstöra kvalitén på 

inspelat material och för att främja respondenternas förmåga att bibehålla koncentrat-

ionen på frågorna och intervjun. Jag bar vid intervjutillfällena kläder utan starka fär-

ger eller mönster och undvek starka dofter. Detta gjordes då starka färger, mönster 

eller dofter annars kunnat påverkat respondentens koncentrationsförmåga negativt. 

3.3 Urval 

3.3.1 Kriterier för respondenterna 

Samtliga som deltog i studien hade ett av psykiatrin konstaterat kognitivt funktions-

hinder och använde IT till vardags. Diagnoserna som respondenter hade ansågs vara 

utan betydelse då problematiken vid kognitiv nedsättning är densamma oavsett dia-

gnos. Diagnoserna presenterades trots allt för att ge en rikare bild av respondenterna 

och deras bakgrund. 

 

Urvalet av respondenter skedde i form av snöbollsurval. Snöbollsurvalet, som även 

kan kallas kedjeurval, är ett icke-sannolikhetsurval där några få individer förmedlar 

vidare kontakt till andra lämpliga respondenter (Bryman, 2011).  

3.3.2 Hitta respondenter 

Ansvarig samordnare för studenter med funktionshinder vid Luleå tekniska universitet 

är en av personerna som användes som ingångspunkt för vidare kontakt med lämpliga 

respondenter, tillsammans med två andra personliga kontakter som hade kognitiva 

nedsättningar och var i kontakt med andra med samma problematik.  

 

Ansvarig samordnare för studenter med funktionshinder vid Luleå Tekniska Universi-

tet mailade ut ett mail till samtliga studenter denne varit i kontakt med, denna grupp 

innehöll inte enbart studenter med kognitiv nedsättning utan även de med bland annat 

dyslexi, rörelsehinder etc. Detta mail beskrev vilka som söktes som respondenter och 

en presentation av studien och dess syfte. Det var sedan upp till de personer som an-

såg sig stämma in i urvalsgruppen att ta kontakt med mig via mail eller telefon som 

fanns att finna i mailet.  
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3.5 Analys av data 
Valet av insamling med hjälp av intervjuer gjorde att de data som samlades in var 

mycket omfattande och till en början svår att hantera. Valet av insamlingsmetod satte 

direkt ramarna för lämpliga analysmetoder. Enligt Patel och Davidson skiljer sig kva-

litativa studier åt så till den grad att analysmetoden bör anpassas till varje enskild stu-

die för att åstadkomma ett bra resultat (Patel & Davidson). Grounded theory ansågs 

bäst lämpad som utgångspunkt för analysmetod då kodning är en av de huvudsakliga 

processerna som ingår.  

 

Genom att koda intervjuerna och leta återkommande nyckelord gjordes materialet mer 

hanterbart och mindre överväldigande. Genom att tidigt bestämma mig för att foku-

sera på problem respektive positiva företeelser blev det lättare att snabbt lokalisera 

nyckelord om ämnesområden som passade in under dessa.  

 

Risken med kodningen hade annars blivit en allt för stor mängd nyckelord. På detta 

sätt kunde jag fokusera på två relevanta områden och de nyckelord som kunde passa 

in under respektive kategori.  

 

Eftersom intervjuerna skrevs ner var det lätt att markera de delar av texten som föll 

under någon av respektive kategori för att sedan sammanställa dessa som en helhet. 

Denna typ av analys har nog lett till att viss detaljrikedom gått förlorad, men blir lät-

tare att presentera då mängden information blir kondenserad och rak på sak.  

 

Enligt Bryman finns det risk att informationen blir fragmenterad och vissa detaljer går 

förlorad vid kodningen (Bryman, 2011). De teman som sågs mest relevanta utifrån 

kodningen gick jag sedan tillbaka till i empirin för att i en andra vända kunna presen-

tera mer detaljer kring just och inte samtliga ämnen som hade uppkommit. 

3.5.1 Bearbetning och kodning 

Grounded theory användes som strategi för analys av insamlat material. Detta synsätt 

är ofta använt vid analys av kvalitativt material och går ut på att matcha ihop data och 

generera begrepp utifrån detta (Bryman, 2011).  
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Grounded theory användes som grund vid utformningen av dataanalysmetoden. 

Denna analysmetod innebär bland annat att insamling av data och analys sker paral-

lellt (Bryman, 2011). Genom att matcha ihop data från flera olika respondenter belys-

tes relevanta begrepp och områden som enligt respondenterna ansågs vara av större 

vikt. 

 

Intervjuerna genomfördes och analyserades efterhand som de ägde rum. Det inspelade 

materialet från intervjutillfällena renskrevs kontinuerligt på datorn efter varje tillfälle 

och texten granskades sedan i detalj. 

 
Figur 4 ger en överblick över tillvägagångssättet som användes vid bearbetning och analys av empiri 

Enligt grounded theory skall insamlat material kodas. Kodningen av det insamlade 

materialet bryts ner i mindre, mer hanterbara beståndsdelar som sedan kan kategorise-

ras och jämföras. (Bryman, 2011) Tillvägagångssättet vid granskningen av intervjuer-

na baserades utifrån denna beskrivning.  

 

Jag kodade varje intervju var för sig först. Detta gjordes genom att notera återkom-

mande nyckelord som återfanns i intervjun och gruppera dessa under antingen positivt 

eller negativt. Genom att koda på detta vis erhölls ett mer hanterbart format av inter-

vjudokumenten som inledningsvis innehållit mellan 4-5 A4 sidor vardera.  

Bearbetning av inspelning 

Inspelade intervjuer 
renskrivs på dator. 

Sammanfattas var för 
sig 

Kodning 

Intervjuerna kodas var 
för sig 

Hitta nyckelord 

Kategorisera nyckelord 
under positivt/negativt 

Jämförelse 

Allt kodat material 
jämförs 

Kännetecknande av 
mönster 

Kännetecknande av 
avvikelser 
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Nedan presenteras ett exempel på en analys av intervjun med respondent 1, intervju-

erna lästes igenom ett flertal gånger. Vid varje tillfälle fokuserade jag antingen på att 

plocka ut det som sågs uppskattat eller problematiskt. Exemplet nedan visar på de no-

teringar som gjordes där fokus var att hitta det som respondenten beskrivit som pro-

blematiskt. 

 

Problematik respondent 1: 

• Tappar intresse om svårt att lära sig 

• För många steg 

• Återkommande valideringar och siffror 

• Svårigheter att hitta funktionerna 

• För mycket funktioner 

• Svårigheter att orientera sig 

• Stor mängd info direkt 

Utifrån dessa noteringar bröt jag sedan ut nyckelorden: 

• Lära sig 

• Många steg 

• Återkommande valideringar 

• Hitta funktioner 

• Mycket funktioner 

• Orientera sig 

• Stor mängd info 

Detta genomfördes sedan för varje intervju och med fokus på antingen uppskattat el-

ler problematiskt. 

3.5.2 Jämförelse, samband och avvikelse 

När samtliga intervjuer var analyserade för sig sammanställdes dessa nyckelord och 

då det förekom nyckelord som var av liknande art, men i olika ordalydelse slog jag 

ihop dessa till ett tema som kunde kopplas till båda nyckelorden. Exempelvis uppkom 

nyckelorden ”onödiga detaljer” och ”plotter” som problematiskt och som kunde kopp-

las samman till ett större tema då båda uppgavs leda till svårigheter att sålla. 
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Den sista genomgången av samtliga kodade intervjuer fokuserade på att känneteckna 

återkommande mönster sinsemellan respondenterna. Frekvensen av temaområden 

kontrollerades för att få en uppfattning om vilka områden som var mest omnämnda. 

De temaområden som hamnade under negativt jämfördes med de som återfanns under 

positivt för att ge ytterligare en indikation på vilka områden som var mest frekvent 

återkommande. 

 

Tidigare teori inom området jämfördes sedan med den empiri som samlats in. Genom 

att återkoppla och jämföra empirin med tidigare teori inom området kunde jag exemp-

lifiera den problematik som kan uppstå i en IT-situation och hänvisa till möjliga 

bakomliggande orsaker och utifrån detta finna vägar runt detta. 
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4. Empiri 
Nedan presenteras en sammanfattning av den empiri som samlats in vid de intervjuer 

som genomförts under studiens gång.  

4.1 Respondent 1 
Respondent 1 är en kvinna som har diagnosen ADHD och asperger. Hon har av psy-

kiatrin konstaterade svårigheter med uppmärksamhetsstörningar, bristande impuls-

kontroll och koncentrationssvårigheter.  

 

Hon berättar att hon lätt fastnar i detaljer som av andra kan anses oviktiga och att hon 

brukar bli uppmanad att släppa saker. Hon tenderar att analysera andras ordval och 

säger sig ofta ta saker som negativ kritik. Hon tenderar att hyper-fokusera på saker 

och då ha svårigheter att slita sig. 

 

Information som förmedlas muntligen uppger hon sig ha lättare att glömma bort och 

föredrar att information förmedlas skriftlig då hon upplever att detta fastnar bättre i 

minnet. Respondenten berättar att hon lättare minns bilder och ansikten än namn, men 

att hon inte har några medvetna strategier för att försöka minnas namn.  

 

För att säkerställa att hon minns viktig information använder hon sig av mobilen som 

hjälpmedel. Tidigare användes även ett hjälpmedel från psykiatrin parallellt med egen 

mobil, men detta upplevde hon som förvirrande och jobbigt vilket lett till att hon nu-

mera enbart använder sig av mobilen. Tidigare har hon även använt sig av en stor 

tavla för planering, men denna blev otymplig och används inte längre. 

 

Hon uppger att hennes förmåga att fokusera styrs mycket av intresse. Är det en upp-

gift hon själv valt blir det lätt att hon istället ”hyper-fokuserar” och då sliter hon sig 

inte från uppgiften. Om det däremot är något som snarare är ett måste och inte något 

hon själv valt att göra blir det ofta ogjort då hon inte återkommer till uppgiften om 

hon blir avbruten av andra stimuli.  
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Respondenten upplever att hennes minne skiljer sig från andra utan kognitiv nedsätt-

ning då hon tenderar komma ihåg mer detaljer än andra, men samtidigt har hon svårt 

att bilda sammanhang. Hon säger att andra tycker hon har dåligt minne och menar på 

att varje gång hon utför en uppgift känns det som om hon gör det för första gången. 

 

Hon berättar att hon använder IT på fritiden, men säger sig inte vara IT-intresserad 

utan vill bara att det ska fungera. Hon tappar lätt intresset för olika uppgifter då hon 

upplever att det är för mycket hon behöver lära sig för att slutföra.  

 

Hon använder bland annat Facebook, mail och betalar räkningar på internet. Facebook 

har hon använt under längre tid, men tycker att det börjar finnas för mycket funktioner 

vilket hon tycker skapar förvirring då det numera är för mycket att hålla reda på. 

 

Att betala räkningar på nätet uppger hon som svårt, men att hon ändå väljer att göra. 

Hon säger att ”varje gång känns som första gången” och att det jobbigaste är att det är 

för många steg och att det är mycket återkommande valideringar och siffror som skall 

skrivas. Hon säger det känns jobbigt och att det nästan är som om hon hade behöva 

“hålla handen” med någon. Deklarerar gör hon inte via internet, hon menar på att in-

ternetbanken känns nog svår. 

 

Hon hade sedan en tid tillbaka börjat använda sig av surfplatta, men tappar lätt tåla-

modet och intresset då hon upplever det förvirrande. Hon hittar inte funktionerna hon 

är van vid från användning av dator. Hon säger sig sakna sin tidigare lösning ”ctrl-alt-

delete” och blir arg och plockar ur batteriet när hon stöter på problem.  

 

Som negativ IT-upplevelse hänvisar hon till användning av försäkringskassans hem-

sida. Hon tycker sig inte hitta vad hon söker och har svårigheter att förstå under vil-

ken kategori som hon skall söka under.  
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Vid ärenden där hon sökt blanketter har hon flera gånger misslyckats då materialet 

som sökts ut varit för övermäktigt att gå igenom utan att tappa fokus. Hon säger att 

det ibland känns som att ”gå i cirklar” och att det ofta blir för många steg för att hitta 

rätt. De råd hon skulle ge för att förbättra för personer med kognitiva nedsättningar är 

att hon inte vill att det ska krävas för många steg för att fullfölja en uppgift. 

 

4.2 Respondent 2 
Respondent 2 är en kvinna med diagnosen ADHD och hennes främsta problematik är 

hyperaktivitet och impulsivitet. Hon berättar att hon har stora svårigheter att slutföra 

det hon påbörjat vilket skapar en stress då saker ligger hemma ofärdiga. Detta är nå-

got hon jobbat på under senaste året vilket lett till att hon i dagsläget är mindre stres-

sad. 

 

Respondenten uppger att hon har lätt för att kasta om information som hon får för-

medlad skriftligen när hon skall hitta igen denna i minnet. Vid flertalet tillfällen har 

hon läst informationen, men exempelvis kastat om datum och tid vid försök att min-

nas. 

 

Hon berättar att hon har lättast att minnas om hon skriver ner informationen, då hon 

tenderar att minnas saker hon gjort snarare än enbart läst. För att säkerställa att hon 

minns använder hon sig av larm, mobil och planeringstavla, men förlitar sig mycket 

på andra i sin omgivning att påminna. 

 

Hon uppger sig ha stora svårigheter att med vilja styra sin fokus och detta är orsaken 

till att hon ständigt har många saker som blir ofärdiga. Hon berättar att hon har läst 

flertalet distanskurser vid olika lärosäten och gjort klart uppgifter, men då hon inte 

fullföljt att lämna in så har hon inte fått betyg i vissa av dessa kurser. 

 

Vid sina studier har hon använt sig av flera olika IT-system som förekommer vid 

olika lärosäten på högskolenivå. Hon tycker en av dessa var bra, en mittemellan och 

en usel. Det IT-system som hon ansåg vara dålig beskriver hon som ”plottrig” och att 

det kändes som om den fortfarande var under konstruktion.  
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Alla elever kom in i samtliga delar av systemet, det fanns inte någon begränsning vil-

ket gjorde att hon hade lagt filer på fel ställe och hamnat på fel distansföreläsningar. 

IT-systemet som hon tyckte vad bäst var avskalat, avgränsat och grafiskt tilltalande.  

 

Hon blir lätt frustrerad vid användning av IT och låter saker bero snarare än ta hjälp 

och fortsätta med uppgiften om hon kör fast. Vidare säger hon sig ofta ha svårigheter 

att hitta på hemsidor och förstå var hon ska leta informationen.  

 

Generell tycker hon många hemsidor är för ”plottriga och ostrukturerade”, det pre-

senteras för mycket vid första anblick och det blir svårt att sålla ut det som är väsent-

ligt. Hon menar på att det blir svårt att sålla bort och detta leder till att fokus lätt ham-

nar på något annat än vad som först avsågs. Hon jämför detta med att gå in i en affär 

där hon överöses med intryck, detta gör henne utmattad och helt enkelt glömmer bort 

vad hon skulle handla. 

 

De råd hon skulle ge för att förbättra för personer med kognitiva nedsättningar är att 

göra sidorna mindre plottriga. 

4.3 Respondent 3 
Respondent 3 är en kvinna med diagnosen ADHD och utreds även för asperger. Hon 

är vid intervjutillfället konstaterat deprimerad vilket hon själv även uppger en trolig 

orsak till än större kognitiv problematik. Hon berättar att hon har koncentrationssvå-

righeter, svårigheter att tolka sociala situationer och att skapa sammanhang. 

 

I sin vardag uppkommer problem att lösa uppgifter då hon får otydliga eller inga di-

rektiv. Hon berättar att hon behöver tydliga direktiv om vad som ska göras. Om någon 

ber henne sopa så vill hon veta var, när, hur, hur länge och varför detta ska göras. Hon 

brukar fråga då detta inte framkommer, men menar på att frågorna ibland kan leda till 

att andra uppfattar det som om hon säger emot och att hon är ovillig att lösa uppgif-

ten. 
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Respondenten föredrar skriftlig information och berättar att hon tenderar att glömma 

muntlig information. Hon menar även på att hon har lättare att minnas ansiktet än 

namn. För att plocka fram något ur minnet försöker hon ofta koppla saken/personen 

till en viss miljö för att på så vis kunna hitta igen tidigare minnen. 

 

Som stöd för att komma ihåg använder hon sig av larm, mobil och planeringstavla. 

Planeringstavlan ger en översikt, medan mobilen innehåller mer detaljerad informat-

ion.  

 

Respondenten säger sig lätt fastna i planeringen och ha svårigheter att gå vidare med 

det hon avsett göra. Uppger att mängden göromål på listan lätt blir många då hon 

skriver ner allt som hon kan tänkas behöva göra och att denna mängd göromål snarare 

skapar en stress. Hon har på senare tid försökt avväga huruvida uppgiften är absolut 

nödvändig att skriva upp eller om hon kan leva med att glömma bort det. 

 

Det händer att hon glömmer vad hon höll på med och menar på att det blir än tydli-

gare under stress. Hon säger att hon glömmer det hon inte kan se, “syns det inte så 

finns det inte”.  

 

Jämfört med sina kollegor upplever hon att hon är känsligare än andra för stress, vil-

ket hon tror delvis beror på depressionen som sänker hennes kognitiva förmåga ytter-

ligare. Hon upplever även att hennes kollegor kan hålla mer i huvudet än henne då 

saker och ting försvinner ur minnet för henne före de andra. 

 

Hon använder sig av IT i jobb och på fritiden, anser sig vara teknikintresserad och ha 

goda kunskaper inom området. Sedan något år tillbaka använder hon sig av Mac och 

tycker det är enklare än tidigare.  

 

Hon uppskattar det faktum att hon som användare inte behöver ställa in lika mycket 

manuellt utan att saker sker per automatik, bland annat vid koppling till trådlöst nät-

verk. Hon uppskattar det faktum att funktioner presenteras mer grafiskt och att det är 

mer avskalat och mindre ”plottrigt”. 
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Vid användning av IT i jobbet används ett system som hon tycker kräver mycket av 

användaren då funktionerna benämns som förkortningar som användaren måste kunna 

utantill. Vissa funktioner ger henne möjlighet att läsa, men inte ändra vilket leder till 

att hon måste klicka runt för att först läsa, sen gå vidare till en annan funktion för att 

uppdatera och ändra.  

 

Hon säger att de har gjort en lathund för systemet där de tagit skärmdumpar för att 

visa på hur olika ärenden skall utföras. Denna förklaring med hjälp av bilder, snarare 

än text uppskattar hon, men det finns brister där fält som hon stöter på ibland skall 

lämnas tomma om dessa utelämnas i lathund och kräver av henne att göra antagandet 

att dessa förbli tomma skapar en osäkerhet och onödig analys. 

 

På fritiden använder hon sig av Facebook och menar på att det skett förändringar till 

det sämre där. Tidigare tyckte hon det var lättare att hantera de funktioner som fanns, 

men att det nu går att göra det mesta vilket hon upplever som stressande. Hon poäng-

terar dock att det är bra att kunna göra flera saker på samma ställe utan att behöva 

logga in flera gånger, men säger att ”sättet informationen presenteras på är jobbig.” 

 

Hon använder sig av internetbanken och uppskattar möjligheten att kunna fylla i 

bland annat blanketter via hemsidor såsom CSN, Försäkringskassan etc. Hon hade 

dock haft problem med otydligheter vid ifyllning av formulär på nätet då vissa saker 

tagit för givet och ordningsföljd på frågor är avgörande för hur dessa tolkas. Bland 

annat kan det vara oklart vad som ska fyllas i och att det funnits möjligheter att bland 

annat skriva “?” om hon inte vetat svaret på frågan. 

 

Hon uppskattar tydliga kartor över var informationen finns på hemsidan och var hon 

befinner sig. Hon säger att detta ofta går att hitta, men inte alltid och tycker även det 

är förvirrande när det finns många vägar att nå samma information. 
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Hon uttrycker att hon föredrar grafik före text, men att det ibland kan vara bra med 

något nyckelord för nödvändiga förtydliganden. Hon ger exempel på IKEAs monte-

ringsanvisningar vilka hon uppskattar, ”det känns som lego.” Det är en tydlig ord-

ningsföljd och kräver inte egna antaganden. 

 

De råd hon skulle ge för att förbättra för personer med kognitiva nedsättningar är att 

se till att ge användaren förståelse för var hon är och tydliga avgränsande kategorier. 

4.4 Respondent 4 
Respondent 4 är en man som är diagnosticerad med ADHD. Diagnosticerades då han 

påbörjade sina universitetsstudier och upplevde svårigheter med koncentration i sko-

lan. Han hade svårt att lyssna på läraren under lektionen då han lätt blev distraherad 

av ljud och rörelser från andra studenter i klassrummet. När han väl tappade fokus på 

läraren och vad denna föreläste om var det svårt att återvända då det ständigt fanns 

andra saker i klassrummet att fastna med blicken på. 

 

Han uppger att han har svårigheter att minnas och att detta även var en av orsakerna 

till att han fick diagnosen. Han har gjort tester avsedda för äldre personer med min-

nesproblematik där han ombads återge saker som skett kort innan, vilket han hade 

stora svårigheter med.  

 

Respondenten berättar även att han brukar glömma bort händelser och trots att dessa 

kan återberättas av vänner och handla om någon dag innan kan han helt glömt dessa. 

Han berättar även att han ofta minns i känslor och att en känsla kan trigga igång min-

nen. 

 

Han är ärlig mot andra om sina svårigheter och frågar om han inte minns namnet på 

någon. Skriftlig information föredrar han före muntlig om det är långt framåt i tiden, 

annars brukar han hoppas på att kunna hålla en avtalad tid i minnet. För att hålla reda 

på tider och möten använder han sig av sin mobiltelefon där han även sätter påmin-

nelser i form av larm. 
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Respondenten säger att han lätt blir störd och kommer av sig, varför han undviker att 

göra skolarbete hemma där det förekommer mycket distraktioner och annan stimuli 

som lätt gör att han kommer av sig. Numera medicinerar han för att klara av situat-

ioner där det förekommer ljud och rörelse som kan ta fokus från det relevanta. 

 

Han upplever att hans minne skiljer sig från sina studiekamrater som inte har kogni-

tiva nedsättningar då han måste lägga ner mer tid inför bland annat tentamen för att 

lägga ny kunskap i minnet.  

 

Respondenten använder sig av IT i skolan och hemma. I skolan använder han sig av 

Office-paketet och hemma surfar han på forum, skriver och läser mail och använder 

Facebook. Han gör bankärenden och använder e-leg och har goda datakunskaper.  

 

Respondenten tycker att bland annat aftonbladets hemsida är problematisk då det är 

mycket som stjäl fokus från artikeltexterna. Det är reklam som rör sig och distraherar 

och den är rörig. Han menar även på att för många färger kan skapa ett rörigt intryck 

och att han uppskattar sidor där det förekommer olika mättnad av en och samma 

färgskala. Han ger Apples produkter som ett exempel då de använder sig av ett flertal 

gråa toner för att hjälpa användaren snarare en flera olika färger.  

 

Vid användning av CSNs hemsida uppger han att han gått in för att utföra ett visst 

ärende, han har sedan blivit distraherad av andra funktioner och glömt vad han egent-

ligen ämnade göra.  

 

De sidor han undviker är bland annat aftonbladet och liknande hemsidor där det före-

kommer en stor mängd rörligt material, många färger och även ljud som börjar spelas 

per automatik. Ett problem han stött på är även vissa svårigheter att hitta igenom sa-

ker utifrån kategorier då dessa inte varit strukturerade i den kategorin han föreställt 

sig. 
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De råd han skulle ge för att förbättra för personer med kognitiva nedsättningar är att 

se till att det inte finns rörligt material som stör koncentrationen och där man lätt kan 

se var man är genom någon indikation i form av avvikande färg, men utan att använda 

en massa färger vilket skapar ett rörigt intryck.  

4.5 Respondent 5 
Respondent 5 är en kvinna med diagnosen ADHD, även konstaterat bipolär. Största 

problemområden är koncentration och hyperaktivitet, men även lätta maniska svårig-

heter förekommer.  

 

Respondenten uppger sig ha svårigheter att minnas siffror såsom tid och datum och att 

hon lätt glömmer bort uppgifter som hon påbörjat då hon slappnar av och lägger dessa 

åt sidan. Hon har lätt för att minnas detaljer och känslor och glömmer lätt konversat-

ioner eller föreläsningar, men minns istället detaljer från det specifika tillfället, detal-

jer om folks kläder eller miljön i övrigt.  

 

Hon har svårigheter att minnas namn, även på sina nära vänner vilket gör att hon ofta 

får rabbla igenom några innan hon hittar rätt. Respondenten säger sig även ha lättare 

för ansikten än namn, men även här har hon mer koll på detaljerna än en helhetsbild 

av hur någon ser ut.  

 

För att minnas viktiga möten skriver hon ner tiderna i mobilkalender, sätter larm och 

skriver ner i sin papperskalender. För att ytterligare säkerställa att hon inte missar nå-

got pratar hon gärna om ett framtida möte eller händelse med nära vänner som är be-

kant med hennes problematik för att de även skall kunna ta upp det senare och hjälpa 

till att påminna.  

 

Hon minns handlingar lättare än muntlig info. Skriver hon ner det själv och placerar 

på ett specifikt ställe hjälper det henne att minnas. En avtalad tid som hon får förmed-

lat via ett telefonsamtal kan försvinna inom några sekunder från det att hon lagt på. 

 

Hon berättar att hon ogärna tar korta raster, då det tar lång tid att återkomma till det 

hon gjorde innan och hitta koncentrationen på nytt. ”/…/ jag tar sällan såna här korta 
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breaks som många vill ha och gå och köpa en kaffe. Jag sitter hellre fem timmar i 

sträck och max går på toa.” 

 

Vid vissa tillfällen kan hon dock ha ett enormt fokus och kan hyper-fokusera på en 

viss uppgift. Hon uppger att hon blir osocial vid dessa tillfällen, men att hon jobbar 

effektivt. Hon säger att hon varken blir hungrig eller törstig, utan att hon är i sin egen 

värd och bara ”är arbetet.” 

 

I skolan använder hon bland annat programmen CAD, Word och Alias. På fritiden 

använder hon Facebook, trots att hon tycker det känns jobbigt då hon tycker sidan le-

der till för mycket intryck och många saker som hon förväntas ta ställning till hela 

tiden.  

 

Hon orkar inte lägga ner mycket energi på att hålla sig uppdaterad på Facebook då 

hon tycker sidan är ”plottrig”. Detta skapar problem då andra förväntar sig att hon 

ska ha läst, förstått och tagit till sig av informationen som delas då hon har ett konto. 

 

Hon använder sig av e-legitimation och internetbank och uppskattar möjligheten att 

fylla i blanketter över internet då detta gör att hon slipper komma ihåg att posta ku-

vert. Hon uppskattar även det faktum att blanketter som fylls i elektroniskt indikerar 

om hon missat fylla i en fråga eller fält. 

 

En sida hon helst undviker är Hotmail då hon upplever denna som plottrig och den 

ständigt förändras. CSN upplever hon även som svår då hon har svårigheter att hitta 

de hon söker. Hon berättar att hon vi flertal tillfällen gått in på CSN.se för att utföra 

ett ärende, men lika fort glömt vad hon hade tänkt göra på sidan då det finns allt för 

mycket distraktioner. Nyhetssidor som DN undviker hon även då det förekommer re-

klam som rör sig och stör hennes fokus.  

 

Gmail tycker hon å andra sidan fungerar bra, förutsatt att de inte uppdaterar i allt för 

rask takt så hon inte hinner anpassa sig till det nya. Hon tycker strukturen är bra, allt 

presenteras inte på en gång utan det finns möjlighet att välja att presentera fler val ge-
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nom att välja ”mer”. Utöver detta uppskattar hon även autosave funktionerna då hon 

ofta stänger fönster i bara farten. 

 

Hon berättar även att hon ofta fastnar vid detaljer i grafiken där det exempelvis kan 

förekomma ränder och hur något så enkelt kan fånga hennes uppmärksamhet och ta 

fokus från hennes huvudsakliga uppgift. 

 

De råd han skulle ge för att förbättra för personer med kognitiva nedsättningar är att 

ge användaren bra översikt och att allt inte presenteras på en och samma gång samt 

tydliga indikationer var användaren befinner sig.  
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5. Analys 
Analysen är uppdelad i flera delar och där huvudsakliga målet varit att representera en 

generell bild av de fenomen som respondenterna tagit upp vid intervjutillfällena och 

omnämnt som positivt respektive negativt vid användning av IT. Dessa områden är 

sedan återkopplat till teorin i ett försök att bilda en förståelse för varför dessa områ-

den kan anses problematiska.  

5.1 Uppskattat och positivt 
Under uppskattat och positivt finns ett flertal områden som respondenterna tagit upp 

under intervjutillfällena. Dessa är sedan rangordnade utifrån antalet respondenter som 

omnämnt företeelsen som positiv. Utifrån slutsatsen att respondenterna valt att fram-

häva själv valda områden ses detta som en indikation på vad de anser viktigast. 
 

Tabell 1 Sammanställning av teman som anses uppskattade och positiva enligt empiri 

Tema Antalet respondenter som uppger sig 

uppskatta 

Få moment 5 

Tydliga kategorier 5 

Avskalad grafik 4 

Automatisering 4 

Färgkodning 3 

Översikt 3 

Lokalisering 3 

Förklarande bilder 2 
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5.2 Problem och frustrationer 
I tabell 2 som återfinns nedan, presenteras de områden som de anser problematiska 

och frustrerande. Alla problemområden som omnämnts av tre eller fler respondenter 

presenteras i tabellen. 
Tabell 2 Sammanställning av teman som anses problematiska och frustrerande enligt empiri 

Tema Antalet respondenter som uppger detta 

som problem 

Svårigheter att orientera sig 5 

Svårigheter att sålla ut relevant info 5 

Många moment 4 

 

Samtliga respondenter uttryckte sig ha återkommande svårigheter med att orientera 

sig på hemsidor och i IT-system samt ha svårt att sålla ut relevant information då flera 

uppgav mängden som svår att ta in och få överblick över.  

 

Respondenternas uppgifter om vad de upplever som problem och frustration vid an-

vändning av IT har jämförts med vad som uppskattas. De teman som omnämns som 

positiva kan direkt kopplas till problem som kan uppstå vid uteblivande. Genom att 

jämföra tabell 1 och 2 ges en än tydligare indikation på vilka områden som anses av 

vikt och även några efterfrågade lösningar på dessa. 

 

Tabell 2 visar på att samtliga respondenter uppgivit svårigheter att orientera sig och 

att sålla information. Flertalet teman som återfinns i tabell 1 kan ses som direkt kopp-

lade till nämnda problemområden. I tabell 3 hänvisas relaterat problemområde utifrån 

siffror för att lättare ge en överblick.  

• Problemområde 1 står för svårigheter att orientera sig 

• Problemområde 2 står för svårigheter att sålla ut relevant information 

• Problemområde 3 representerar problemområdet många moment 
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Tabell 3 visar på vilket problemområde respektive tema ur tabell 1 är relaterat till 

Uppskattat Antalet respondenter som 

uppger sig uppskatta 

Relaterat till pro-

blemområde 

Få moment 5 3 

Tydliga kategorier 5 1, 2 

Avskalad grafik 4 1, 2 

Automatisering 4 3 

Färgkodning 3 1, 2 

Översikt 3 1 

Lokalisering 3 1 

Förklarande bilder 2 1, 2 

 

Majoriteten av funktioner och egenskaper som respondenterna uppgett som positiva 

kan kopplas till de främsta två problemområdena som är svårigheter att orientera sig 

och förmågan att sålla ut relevant information. Detta ses som ytterligare en indikation 

på att problemområde 1 och 2 är av största vikt och stämmer även överens med de 

allmänna råd som respondenterna själva formulerade som de trodde skulle bidra till 

användarvänligare IT-system för personer med kognitiva nedsättningar.  

5.3 Empiri kontra teori 

5.3.1 Kognitiv nedsättning  

För att användaren skall ha en uppfattning om var i systemet han eller hon befinner 

sig krävs det att denne minns vilka val som gjorts för att nå avsedd plats samt förmå 

sig att sålla bort annan störande stimuli för att kunna välja bäst lämpade kategorier 

eller funktioner baserat på vad som avsetts uppnås. Detta står klart utifrån den teori 

som finns om arbetsminnet tillsammans med den empiri som insamlats under studiens 

gång.  

 

Båda dessa problemområden är kopplat till arbetsminnet. Enligt Lundin & Mellgren 

så har personer med störningar i arbetsminne svårigheter att minnas vad de gjorde 

stunden innan och vad de avsåg att göra härnäst, de hänvisar till detta som förmågan 

att hålla en ”röd tråd”.  



Användarvänligare	  IT	  för	  personer	  med	  kognitiva	  funktionsnedsättningar	  
18	  juni,	  2013	  
 

 35 

Oförmåga att hålla ”en röd tråd” skapar problem även i IT-miljön då användaren skall 

navigera då denne lätt glömmer bort vilka val som gjorts och vad som avsågs göras 

därefter då arbetsminnet snabbt blir överbelastat. Detta har beskrivits i olika former i 

samtliga intervjuer. En respondent beskrev det som att hon ofta kände som om hon 

vandrade runt i cirklar då hon gång på gång kom tillbaka till samma plats för att inse 

att hon redan hade letat där innan. Denna svårighet som beskrivs av Lundin & Mell-

gren är enligt studien även ett stort problem vid användning av IT och inte bara gene-

rellt när det gäller för personen att få sitt vardagsliv att gå ihop. 

5.3.2 Vardagsteknik, hjälpmedel och minne 

Studien visar att flera av respondenterna själv försöker kompensera för sina brister 

och kämpar för att genomföra ärenden i systemen trots att de stöter på svårigheter, 

detta då respondenterna uppger sig inte ha något val då de måste använda vissa sy-

stem för att utföra viktiga ärenden såsom bland annat betala räkningar eller hålla kon-

takt med försäkringskassa eller CSN.  

 

Det faktum att användarna kämpar för att kompensera sina svårigheter stämmer över-

ens med de fynd som Lövgren gjorde och utifrån denna studie står det klart att detta 

inte bara gäller vid användning av mindre komplexa tekniska lösningar såsom biljett-

automater och brödrostar m.m. utan även vid användning av IT-system.  

 

Lindéns studie tillsammans med Lövgrens och denna visar på att den FN konvention 

som antogs 2008 inte uppfylls till fullo och att det fortfarande krävs förändring för att 

användare med kognitiva nedsättningar skall kunna använda IT utan större svårighet-

er. Utifrån intervjuerna i denna studie kännetecknas det annars en risk att denna grupp 

i samhället får svårigheter att aktivt delta och utnyttja tillgängliga samhällstjänster 

som tillhandahålls på internet. 

 

Det finns flera studier (Wåhlstedt & Noblía, 2010; Lindstedt, Adolfsson, Janeslätt, 

Pettersson & Norling, 2011) som tittar på separata tekniska lösningar som exempelvis 

handdatorer, klockor eller liknande minneshjälpmedel. Detta tyder på att problemet 

angrips från fel håll.  
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5.3.3 Kognitiva minnesstörningar 

Fyra av fem respondenter benämner flertalet system som ”plottriga” och om möjligt 

undviker dessa system. En av respondenterna gjorde liknelser till att gå och handla 

och situationen där hon står framför en hylla med en mängd snarlika alternativ. Sna-

rare än att uppskatta mängden val och möjligheter uttrycker hon detta som stressande 

och för överväldigande för att sålla i. 

 

Enligt Wahlund et. al beror även detta på störning av arbetsminnet då denna också 

kontrollerar uppmärksamhetsförmågan. Snarare än att styra sin uppmärksamhet till ett 

fåtal intressanta alternativ och bearbeta dessa hamnar användaren istället i en situation 

där alla är lika framträdande och arbetsminnet blir överbelastat.  

 

Enligt flera av respondenterna är det inte enbart exempelvis de kategorier som presen-

teras som tas in, små detaljer som ränder, bilder eller annan ren och skär grafik upp-

levs som en ytterligare belastning i sammanhanget.  

 

Utifrån den empirin som insamlats tyder det på att samtliga respondenter har lättare 

för att notera detaljer, men har svårigheter sammanfoga dessa till en helhet. Detta 

stämmer överens med Lundin & Mellgrens påstående om läsning och sammanhang. 

Utifrån studien visade det sig att det bara tycks finnas svårigheter att skapa helhet vid 

inläsning av text utan respondenterna återgav även svårigheter att skapa sig en helhet 

trots att bild, text och grafik var inblandad. 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts och respondenternas beskrivningar av sin pro-

blematik tycks det vara så att en person utan kognitiv nedsättning kan exempelvis ta 

en titt på ett foto och bildar i första hand en översiktlig förståelse för vad detta var, 

exempelvis ett foto av en stad, medan en person med kognitiv nedsättning i första 

hand ser – detaljerna- husen för att sedan sammanfoga dessa till en helhet.  

 

Lundin och Mellgren menade på att personer med nedsättning av arbetsminnet får 

svårigheter att bilda sammanhang vid inläsning av text. Detta kan även vara orsaken 

till svårigheter att skapa sig överblick och sammanhang vid navigering i IT-miljö.  
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Enligt Lundin & Mellgren påverkar även arbetsminnet förmågan att styra uppmärk-

samheten, vilket enligt studien tycks leda till att användaren inte förmår sig att lägga 

fokus på det som är av intresse och sedan filtrera bort övriga element. Alla detaljer 

blir därmed lika framträdande. Detta skulle kunna vara fenomen som respondenterna 

nämner som ”plottrigt” då deras beskrivningar pekar på en oförmåga att filtrera och 

styra sitt fokus.  

5.3.4 IT och minne 

Goodwins tankar kring memorering och igenkännande stämmer bra överens med fler-

talet av respondenternas beskrivningar av sin minnesförmåga. Flera menade på att de 

har lätt att känna igen bilder eller personer utan problem, men när de ombads återge 

fritt stötte de på svårigheter då många av dem snarare mindes detaljer än helheten. 

Goodwin nämner ikoner som stöd för igenkänning, men då Lindéns tidigare studie 

visade på att ikoner ställde till problem bör det lösas på annat sätt. 

 

Enligt Miller så är arbetsminnet begränsat till ett visst antal informationsenheter (7 +/-

2) och Wahlund et al menar på att även arbetsuppgiften kan ses som en informations-

enhet. Utifrån denna studie tyder det på att användarens avsedda mål i systemet riske-

rar att stötas ut vid varje nytillkommen informationsenhet. 

 

Detta kan kopplas samman med problemområdet ”många moment”. Två av respon-

denterna beskrev detta problem där sidor såsom bland annat försäkringskassan och 

CSN innehöll så många val eller steg att de snabbt hade glömt vad de sökte eller vil-

ket ärende de hade tänkt utföra. Detta då varje moment kräver sitt utrymme i arbets-

minnet och varje nytt moment kan riskera att stöta ut minnet av vad som ämnades gö-

ras. 

 

Morville och Rosenfeld menade på att minnet inte sätter begränsningarna för vad an-

vändaren kan ta in och få överblick över, men enligt Wahlund et al., Lundin och 

Mellgren tillsammans med den insamlade empirin tyder det på att arbetsminnet har en 

avgörande roll för användarens förmåga att skapa sig en överblick av innehållet.  
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Morville och Rosenfeld kan dock ha delvis rätt då det inte står klart huruvida det en-

bart är antalet minnesenheter som är den avgörande faktorn i sammanhanget. Proble-

matiken tycks vara en kombination av svårigheter som uppstår till följd av nedsatt ar-

betsminne.  

 

Svårigheter att styra uppmärksamheten, bilda sammanhang och därmed gruppera rela-

terade element tycks skapa problem utifrån den insamlade empirin. Enligt Miller så 

kan en person hålla 5 till 9 minnesenheter i arbetsminnet samtidigt. Då det inte finns 

några klara bevis för vad som utgör en minnesenhet så är det möjligt att en enhet kan 

innehålla en gruppering av relaterad data.  

 

Enligt Lundin & Mellgren har personer med kognitiv nedsättning svårigheter med ge-

neralisering och skapande av överblick vilket även borde innebära sämre förmåga att 

gruppera relaterade data på ett effektivt sätt. Flertalet respondenter upplever skillnader 

gällande minnesförmåga jämfört med personer i deras omgivning. Det är dock möjligt 

att arbetsminnets kapacitet gällande minnesenheter inte skiljer sig väsentligt från 

varandra utan istället deras förmåga att gruppera data och på så vis nyttja tillgängliga 

minnesenheter på ett effektivt sätt. 
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6. Diskussion 
Utifrån teori och empiri tycks det vara så att användare utan kognitiv nedsättning 

snabbt kan skapa sig en överblick av vilka delar i den presenterade vyn som innehöll 

vad genom att skumma text och bild utan att fastna i detaljer, medan användaren med 

kognitiva nedsättningar först beaktar varenda detalj för att sedan skapa sig en över-

blick. Denna detaljsyn verkar sedan snabbt bli för överväldigande för att kunna bear-

betas i arbetsminnet och på så vis blir användaren oförmögen att skapa sig en över-

blick.   

 

Oförmågan att bilda sammanhang beskrevs i teori som ett problem vid läsning av text, 

men utifrån analysen är det mycket möjligt att detta även gäller vid IT-situationer där 

användaren har en klar fördel om denne snabbt kan skapa sig en överblick av exem-

pelvis en hemsida och därmed få en förståelse för hur systemet är strukturerad. En 

användare som är oförmögen att bilda samma sammanhang som utvecklarna och inte 

kan sätta sig in i hur exempelvis tjänsterna är grupperade för problem med att hitta 

rätt. 

 

FN:s konvention skrevs 2008 och flertalet studier efter detta (2009-2010) pekar på att 

det fortfarande finns uppenbara brister när det gäller att införa anpassningar för per-

soner med psykiska funktionsnedsättningar vilket är mycket sorgligt. Det tycks vara 

så att funktionshinder som är synliga för ögat uppmärksammas i högre grad. Möjligen 

då dessa är lättare att förstå och hitta lösningar för att kompensera. 

 

Snarare än att samhället genomför anpassningar för att kompensera medborgarnas 

nedsättningar förutsätts istället personer med kognitiva funktionsnedsättningar själva 

tillhandahålla och kompensera för problematiken med hjälp av ytterligare tekniska 

lösningar som exempelvis handdatorer på sidan om.  

 

För att dra en parallell till fysiska funktionshinder; samhället begär inte att personer i 

rullstol skall ta med sig en bärbar ramp eller en vän för att ta sig in på sitt lokala 

bankkontor, istället löses huvudproblemet och hinder för att ta sig in med rullstolen 

plockas bort. Studien visar på att detta inte förekommer i samma utsträckning för re-
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spondenterna som har psykiska funktionsnedsättningar, kanske då lösningarna inte är 

lika uppenbara som vid fysiska funktionsnedsättningar, men detta gör dock inte an-

passningarna mindre viktiga. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Insamlingsmetoden 

Insamling med hjälp av intervjuer gav en rikare bild av användarnas upplevelser av IT 

och deras egna erfarenheter, dock skulle personerna kunnat känna sig än mer ano-

nyma genom att utföra enkäter vilket kanske kunnat ge än ärligare svar och dessa data 

hade varit lättare att analysera i slutändan.  

 

Enkäter hade dock inte gett samma bredd och förståelse som intervjuerna och enkät-

frågorna hade satt ramarna för vad jag kunnat få reda på. Intervjuerna bidrog till re-

spondenterna kunde formulera sig fritt och välja själv vilka områden de gav mer ut-

rymme för diskussion.  

 

Vid intervjutillfällena såg jag som intervjuare till att försöka eliminera de störnings-

moment som kunde komma att uppstå och göra så att respondenten tappade tråden 

och därmed gav ofullständiga svar.  

 

De kognitiva nedsättningarna kunde innebära att respondenterna skulle få svårigheter 

att återge tidigare upplevelser vid användning av IT-system, men ingen av responden-

terna visade på några svårigheter att uttrycka sig och prata om ämnet. Om tiden hade 

funnits hade det varit bra om observationer även hade kunnat genomföras då dessa 

eventuellt kunnat peka på ytterligare problemområden som respondenterna själva inte 

reflekterat över. 
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6.1.2 Urvalet 

Då kognitiv funktionsnedsättning kan vara något som många väljer att hålla för sig 

själv kan detta lett till att personer med svårare problematik valt att inte delta då det 

kan vara ett känsligt ämne, detta kan ha påverkat den data som insamlats. Det är möj-

ligt att det finns annan problematik som bottnar sig i nedsatt kognitiv förmåga, men 

som användare helst håller för sig själv då de inte vill dela med sig av sina svagheter 

och brister. 

 

Respondenterna blev färre än hoppats då det är svårt att lokalisera personer som pas-

sar in i urvalsgruppen och direkt ta kontakt med dessa. Jag fick förlita mig på att de 

tog kontakt med mig snarare än tvärt om då det inte gick för mig att känneteckna 

lämpliga respondenter då kognitiva nedsättningar inte är något som människor skyltar 

med eller finns att hitta något register. Utöver detta var fyra av fem respondenter 

kvinnor vilket kan påverkat slutresultatet, hur är dock oklart.  
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7. Slutsats 

7.1 Kännetecknade problem 
Studien visar på att användare med kognitiva nedsättningar upplever problem vid an-

vändning av IT-system och att de främsta problemen är: 

• Svårigheter att orientera sig 

• Svårigheter att sålla ut relevant information 

• Många moment 

Dessa problem har en stark koppling till arbetsminnet. 

 

För att öka användarvänligheten vid användning av IT-system för personer med kog-

nitiva nedsättningar bör systemet främst vara anpassat så att de begränsningar som 

förekommer i användarnas arbetsminne kompenseras i möjligaste mån då detta visat 

sig vara främsta problemområdet.  

7.2 Anpassningsförslag 
De nedsättningar som förekommer i användarnas arbetsminne skulle kunna kompen-

seras genom att möjliggöra följande funktionalitet i IT-systemet:  

• Individuell anpassning 

• Automatisering 

• Få moment 

• Lokalisering (indikering av tidigare gjorda val och nuläge) 

 

De IT-system som ställer högre krav på väl fungerande arbetsminne riskerar att skapa 

problem för användare med kognitiva nedsättningar vilket i vissa situationer lett till 

att användarna blivit oförmögna att fullfölja ett avsett ärende. Användarna kan i vissa 

fall fullfölja ärenden med hjälp av IT trots svårigheter, men uppger att det tar mer tid 

– som inte alltid finns- och energi än för vänner och bekanta som inte har en kognitiv 

funktionsnedsättning.  
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Flertalet respondenter benämner många IT-system som ”plottriga” då de får svårt att 

filtrera ut vad som är relevant för dem i sammanhanget. IT-system bör ha funktioner 

som möjliggör individuell anpassning där exempelvis element kan döljas eller stängas 

av för att på så vis ställa lägre krav på användarens kognitiva förmåga att filtrera bort 

dessa element. 

 

Nedsatt funktion av arbetsminnet styr även uppmärksamheten i den bemärkelsen att 

förmågan att bibehålla koncentrationen vid utförandet av en uppgift är sämre. Enligt 

respondenterna blir detta ett problem då det ibland förekommer för många moment 

för att nå avsett mål. Utifrån detta står det klart att momenten som krävs för att full-

följa en uppgift bör hållas nere och kan i vissa fall lösas genom automatisering i form 

av automatiska inloggningar eller inställningar då detta uppgetts vara en uppskattad 

lösning. 

 

Användare med kognitiva nedsättningar efterfrågar indikationer som kan hjälpa dem 

att få en förståelse för var de befinner sig i systemet och hjälpa dem minnas de val de 

gjort för att nå dit.  

 

Vid navigering i systemet skall användaren lätt kunna se var denna befinner sig och 

vilka val som gjorts eller vilka funktioner som är aktiva, detta bör dock göras på ett 

sätt som inte stjäl fokus från själva huvudmaterialet som presenteras, men tydligt nog 

för att ge en förståelse för var användaren är lokaliserad.  
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8. Fortsatt arbete, rekommendationer 
Då studien enbart är gjord på användare med kognitiv nedsättning så är det oklart om 

det är markanta skillnader mellan dessa användare och personer utan nedsättning. Det 

är möjligt att användare generellt upplever liknande problem, men i olika grad och det 

skulle därför vara av intresse och göra en liknande studie där respondenterna inte har 

kognitiv nedsättning och göra en jämförelse med denna. 

 

För fortsatt arbete hade det varit intressant att veta vad som utgör en minnesenhet i 

arbetsminnet. Detta skulle ge indikationer på om begränsningarna kan beror på oför-

mågan att gruppera data för att effektivare använda minnesenheterna i arbetsminnet.  

 

Det skulle även vara intressant att se en studie på hur många informationsenheter en 

person med kognitiva nedsättningar kan hålla i arbetsminnet simultant och hur detta 

skiljer sig från Millers 7 +/- 2. 
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Bilaga 1: Intervjuschema 
Jag skriver ett arbete om hur man kan göra IT-system användarvänligare för personer 

med kognitiv nedsättning och eftersom det är brett så är det avgränsat till allt som kan 

kopplas till minne. 

• Skulle du kunna presentera dig och berätta vilken diagnos du har? 
• Kan du beskriva om det finns någon speciell situation eller i vardagen eller på 

jobbet där du upplever att din funktionsnedsättning skapar problematik. Där 
det är mer utmanande. 

• Upplever du att du har svårigheter att minnas viss typ av information? 
• Säg att du träffar en person som du inte kommer ihåg namnet på. Har du nå-

gon strategi för att minnas? 
• Om du har ett viktigt möte och vill säkerställa att du inte glömmer bort tiden, 

kommer du ihåg denna bättre om du exempelvis får den muntligt eller skrift-
ligt? 

• Använder du någon typ av hjälpmedel för att underlätta att komma ihåg? 
• Händer det att du glömmer vad du höll på med? 

o Vad gör du för att minnas vad du hade för avsikt att göra/återgå till det 
du höll på med? 

o Är detta vanligare i vissa situationer/miljöer än andra och i sådana fall 
vilka? 

• Upplever du att ditt minne skiljer sig åt från andra som inte har kognitiv funkt-
ionsnedsättning? 

o Om ja, varför? 
• När är din koncentrationsförmåga som bäst? 
• Vad försämrar din förmåga att koncentrera dig? 
• Beskriv vad du gör för att se till att din koncentrationsförmåga är på topp? 
• Har du några knep för att se till att behålla din koncentration? 
• Vad använder du IT till hemma och på jobbet/skolan? 
• Anser du att du har ett IT-intresse? 
• Vilka typer av ärenden gör du med hjälp av IT? 
• Skulle du kunna ge exempel på ett system eller hemsida som du upplever som 

problematisk? 
• Skulle du kunna ge exempel på ett system eller hemsida som du upplever som 

positiv? 
• Vad är skillnaden mellan dessa? 
• Har det hänt att du besökt en hemsida för att utföra ett ärende och gett upp in-

nan du lyckats? 
o Vad var det för uppgifter? 

• Finns det sidor/system du undviker, vilka är dessa och av vilken orsak? 
• Finns det något återkommande bekymmer som du stöter på vid användning av 

IT? 
• Vilka råd skulle du ge till en IT designer och som du tror skulle förbättra an-

vändarvänligheten för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
 


