
2009:109 

D - U P P S A T S

Erfarenheter av att använda
vardagsteknologi i vardagliga
aktiviteter hos personer med

neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar

 Alexandra Olofsson

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Arbetsterapi 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Arbetsterapi

2009:109  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/109--SE



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för hälsa och rehabilitering

Erfarenheter av att använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter hos 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Alexandra Olofsson

ARBETSTERAPI
Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp
Vårterminen 2009
Handledare: Maria Prellwitz, Universitetslektor, leg arbetsterapeut



2

Olofsson, A
Titel: Erfarenheter av att använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter hos 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
D-uppsats 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap, 2009.

Abstrakt
Syftet med studien var att beskriva de erfarenheter personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har att använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter. För att 
studera detta intervjuades åtta personer. Data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet visade att det fanns svårigheter att använda vardagsteknologi hos 
intervjupersonerna samt att de hade egna strategier för att använda vardagsteknologi i 
vardagliga aktiviteter. Svårigheterna var relaterade till funktionsnedsättningarna samt till att 
vardagsteknologin inte var användarvänlig på grund av svåra funktioner samt att 
vardagsteknologin i offentliga lokaler varierade. Resultatet bidrar med en förståelse för vilka 
svårigheter och strategier som finns hos personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar att använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter. Detta ger 
indikationer på att arbetsterapeuter behöver ha god förkunskap i neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar för att kunna ge rätt hjälp och stöd till personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i form av träning, lösningar och strategier, när de arbetar med 
vardagsteknologi för denna målgrupp. Det är viktigt för arbetsterapeuterna att var medvetna 
om vilka svårigheter som förekommer för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar när de använder vardagsteknologi eller ska inhandla ny samt ha god 
teknisk kunskap för att hjälpa och stödja när vardagsteknologin ska inhandlas och 
introduceras. Det är viktigt i arbetet med personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar att de känner en trygghet i kontakten med arbetsterapeuten för att 
kunna lära sig använda vardagsteknologin i aktiviteter i vardagen och att de aktiviteterna 
känns meningsfulla. Genom att intervjua och observera personerna får arbetsterapeuten fram 
personens känslor, tankar och styrkor. Vilket gör att arbetsterapeuten kan lära ut olika 
metoder till personen för att underlätta användandet av vardagsteknologin.  

Nyckelord: Aktivteter i dagliga livet, vardagsteknologi, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar
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Enligt arbetsterapeutiska teorier är det genom meningsfulla aktiviteter som människan känner 

sig meningsfull och skapar sig sin identitet. Meningsfulla aktiviteter sker i människans liv 

varje dag, det kan handla om personlig vård, arbete, studier eller att utöva fritidsintressen 

(CAOT, 1997; Kielhofner, 2002). För personer som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar vilket innefattar diagnoserna ADHD, DAMP eller Aspergers syndrom 

kan aktivitetsutförandet i vardagen vara komplicerat och jobbigt (Gillberg, 2005). Enligt 

Gillberg (2005) kan det bero på att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

har svårigheter att reglera sin uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå. Vidare kan 

samspelet med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift samt att 

kontrollera motoriken vara problematiskt. Denna grupp kan därför vara i behov av hjälp och 

stöd ifrån samhället (Gillberg, 2005).

En yrkesgrupp som kan hjälpa dem är arbetsterapeuter. Arbetsterapeuter kan genom att hitta 

strategier och hjälpmedel som underlättar vardagliga aktiviteter hjälpa och stödja personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetsterapeuter kan vägleda personerna i hur 

en aktivitet ska utföras, träna social träning eller förskriva hjälpmedel som underlättar 

aktivitetsutförandet (Hellström, 2006)). Forskning kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har fokuserats på vilka svårigheter personer med ADHD, DAMP och 

Aspergers syndrom har. Den forskning som är knuten till arbetsterapi och personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har till stor del skett i USA. Denna forskning 

framhåller hur arbetsterapeuter kan träna dessa personers sociala förmåga, förmedla kunskap 

om hur man ska gå tillväga när man handlar i affärer, träffar andra människor ute i samhället 

samt hjälpa dem att utveckla sina motoriska färdigheter (Carter, Meckes, Pritchard, Swensen, 

Wittman & Velde, 2004; Hellström, 2006; Kurani, 2007; Murray- Slutsky, 2004; Watling, 

Tomchek, La Vesser, 2005). Tidigare studier inom området vardagsteknologi har fokuserat på 

äldre och vuxna med förvärvade hjärnskador. (Lindén, Lövgren- Engström, Larsson- Lund & 

Lexell, 2007; Margot- Cattin, Nygård, 2006; Nygård & Starkhammar, 2003). 

Ett antal projekt är genomförda i Sverige avseende hjälpmedel och kognition vilka bland 

annat har resulterat i att tidshjälpmedel tagits fram (Bauth, Jönsson & Svensk, 1995; GEWA, 

2009; Got-IT, 2006; Jönsson, Philipsson & Svensk, 1998; Sikström, 2003).

Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med bland annat Riksförbundet Attention har också bedrivit 

projekt inom områden kognition och teknik (Antonsen, Rydén och Sjöstedt, 2009; Fritzon, 

2006; Riksförbundet Attention, 2009). Mer forskning inom området behövs för att få ökad 
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kunskap och förståelse för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars behov av 

vardagsteknologi samt deras erfarenheter av att använda vardagsteknologin i vardagliga 

aktiviteter.

Aktivitet ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Enligt arbetsterapilitteratur är människans aktiviteter viktiga för hennes hälsa och 

välbefinnande. Meningsfulla aktiviteter är ett centralt begrepp inom arbetsterapin. Enligt 

Kielhofner (2002) utövar människan sina aktiviteter i samspel med den kulturella, sociala och 

fysiska miljön. Miljön kan både möjliggöra och hindra människan i aktivitet. Enligt 

arbetsterapi innefattar aktiviteter deltagande i olika områden i det dagliga livet. Det kan vara 

aktiviteter som är kopplade till personlig vård eller aktiviteter på ett socialt och ekonomiskt 

plan, men även aktiviteter som utförs för nöje och rekreation. Människan får genom de 

dagliga aktiviteterna struktur på livet, vilket i sin tur skapar en hälsosam balans mellan 

aktivitet och vila, arbete och fritid samt vakenhet och sömn. Genom aktiviteten blir 

människans liv organiserat och det motverkar försämring, stress och kaos (CAOT, 1997; 

Kielhofner, 2002). 

Aktiviteter påverkar människan genom hela livet. Enligt Kielhofner (2002) är aktiviteterna ett 

sätt för människan att utveckla och ge uttryck för sin identitet samt för att kunna organisera 

sin tid till mönster och vanor. På det viset upprätthåller människan sina roller och relationer 

till andra. Aktiviteten beskrivs i ett flertal teorier inom arbetsterapi som handlingar och 

uppgifter som människan vill och förväntas utföra i sin vardag i interaktion mellan personen, 

aktiviteten och miljön under hela livet. Om människans liv förändras exempelvis vid sjukdom 

sker även en förändring i interaktionen mellan dessa områden, vilket påverkar människans 

utförande och tillfredsställelse med aktiviteten (CAOT, 1997; Kielhofner, 2002; Nelson, 

1996; Wilcock, 1998). Aktivitetsutförandet beskrivs som förmågan att uppfatta, minnas, 

planera och utföra aktiviteter (Chapparo & Ranka, 1997). När vårt aktivitetsutförande 

påverkas av sjukdom, skada eller åldrande kan det innebära att den inte längre känns 

meningsfull och människan känner sig heller inte längre tillfreds med utförandet (Kielhofner, 

2002). Kielhofner (2002) skriver att om människan plötsligt behöver mer tid för att utföra en 

aktivitet eller om hjälpmedel eller personlig hjälp som inte tidigare har varit nödvändigt nu 

behövs för att utföra en aktivitet kan det leda till att meningsfullheten i aktiviteten upphör. En 
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funktionsnedsättning kan på det viset utgöra ett hot mot att människan inte klarar av att 

upprätthålla sin identitet och kompetens. Vilket i sin tur påverkar hur människan anpassar sig 

till den förändrade livssituationen. Människan kan även uppleva svårigheter att upprätthålla 

sin identitet om det skapas sociala barriärer i samhället till exempel attityder mot personer 

med funktionsnedsättningar(Kielhofner, 2002). 

Arbetsterapeuter är en yrkesgrupp som kan hjälpa/stödja människor när deras livssituation 

förändras på grund av sjukdom eller skada. I sitt arbete kan arbetsterapeuten ta stöd i den 

arbetsterapeutiska modellen ”A Model of Human Occupation” (MoHO). Den beskriver det 

dynamiska förhållandet mellan individen, aktiviteter och omgivningen. Människans förmåga 

att utföra aktiviteter är enligt MoHO beroende av personens vilja, vanor och utförande 

kapacitet i interaktion med förutsättningar i miljön. Modellen ger vägledning i hur nedsatt 

aktivitetsförmåga kan utredas, bedömas samt åtgärdas inom arbetsterapi. I MoHO beskrivs att 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder ger arbetsterapeuten en extra utmaning 

eftersom personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt att uttrycka sin 

egen vilja. Genom att uppmärksamma människans viljekraft får arbetsterapeuter möjlighet att 

arbeta klientcentrerat och möjligheten för att planerade insatser ska lyckas ökar (Kielhofner, 

2002). 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Diagnoserna ADHD, DAMP och Aspergers syndrom är närbesläktade och överlappar ofta 

varandra. Därför används den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF). ADHD är en förkortning av det engelska Attention deficit

hyperactivity disorder. Det innebär att det föreligger avvikelser inom områdena 

uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet (Kurani, 2007). DAMP står för Deficits in 

attention, motor control and perception. Vilket innebär avvikelser inom områdena 

uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, men personer med DAMP har även motoriska 

och perceptuella svårigheter, vilket är skillnaden mellan ADHD och DAMP (Beckman, 

1999). Aspergers syndrom (AS) innebär att personer med denna diagnos har problem som rör 

relationer med andra personer. Socialt umgänge kan för personer med AS vara ansträngande 
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och kräva stor anpassning. Andra typiska drag är specialintresse, annorlunda språkhantering 

och svårigheter med snabba förändringar (Gillberg, 1997).

I Sverige beräknas ett barn i varje klass som börjar skolan har ADHD. Förekomsten av 

ADHD är tre gånger så stor hos pojkar som hos flickor (Gillberg, 2005). Gemensamt för 

personer med ADHD och DAMP är att de har svårt att organisera, prioritera och vara aktiva 

inför och under en aktivitet. De har även svårt att fokusera och bibehålla uppmärksamheten på 

aktiviteten samt vakenheten, effektiviteten och tempot i aktiviteten. Hos en del personer 

märks uppmärksamhetsstörningarna genom att de lätt störs av vad som händer i omgivningen. 

Det kan även märkas genom att de söker stimulans utifrån och att de ovanligt fort blir

uttråkade. Om inte aktiviteten är tillräckligt spännande och motiverande kan det leda till att 

personen börjar göra något annat, vilket i sin tur ofta leder till att personen hoppar mellan 

projekt på ett till synes planlöst sätt, och inget blir färdigställt. Personer med ADHD och 

DAMP blir även lätt frustrerade och arga. Dessa personer har också svårigheter att ta hjälp 

och stöd från tidigare erfarenheter och komma ihåg saker. Brister i den verbala och motoriska 

aktiviteten är också förekommande i denna grupp (Gillberg, 2005). Kurani (2007) beskriver 

att personerna har även sensoriska och kognitiva svårigheter. Vilket innebär att dessa personer 

har svårt att anpassa, skilja ut, koordinera och organisera sinnenas användbarhet. Personer 

med ADHD och DAMP är ofta impulsiva och överaktiva och brukar beskrivas som extremt 

handlingsbenägna. Dessa personer har en förmåga att reagera på stort som smått och ofta helt 

utan eftertanke. Livet för dessa personer handlar mycket om att leva i nuet och för stunden, 

vilket leder till kortsiktlighet, planlöshet och bristande målinriktning 

Personer med ovan nämnda diagnoser söker ofta omedelbar behovstillfredsställelse för 

stunden och han/hon har svårt att tåla motgångar. De har svårt att stanna upp och lyssna på 

andra människor, vilket gör det väldigt svårt i samvaron med andra människor (Gillberg, 

2005; Hellström, 2006). Personen har ett planlöst tillvägagångssätt och svårt att sitta still. 

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan av omgivningen uppfattas som 

splittrade och uppvarvade för att i nästa stund vara helt utbrända på energi och bli passiva, 

näst intill apatiska (Gillberg, 2005; Hellström, 2006; Kurani, 2007). Personer med ADHD kan 

ha en rad andra problem som hänger ihop med funktionsnedsättningen. Förutom motoriska 

och perceptuella svårigheter förekommer även trots och uppförandestörning, sviktande 

självkänsla, oro, ångest och depression (Gillberg, 2005; Hellström, 2006).



7

Murray- Slutsky (2004) beskriver personer med Aspergers syndrom (AS) som att de är väldigt 

bokstavliga, de upplevs konkreta och har svårt att abstrahera. Dessa personer ser världen från 

ett annat perspektiv, deras värld är mycket smal och konkret. De skrivna reglerna som finns i 

samhället existerar inte i deras värld. Personer med AS har även dålig verbal självkontroll och 

säger vad de tänker. De är ofta insatta i specifika ämnen. Personer med AS släpper inte gärna 

in andra personer i sitt liv. De har ofta ett imponerande vokabulär, använder sig av svåra och 

avancerade ord som omgivningen inte är vana vid att höra och orden är ofta avancerade för 

deras ålder. Deras rutinminne är imponerande. Personer med AS har lätt för att upprepa vad 

de har hört och läst (Murray- Slutsky, 2004). Enligt Murray- Slutsky (2004) har dessa 

personer problem med motoriken när det gäller koordination och balans. Aktivteter som 

kräver dessa förmågor är svåra att utföra. Om de inte klarar av en aktivitet som de håller på 

med blir de frustrerade och känner sig misslyckade. Intelligensnivån bland dessa personer är 

allt från normal till hög. Personer med AS har även störningar i det sensoriska systemet, vilket 

inkluderar ljud, beröring men även smak, ljus och färg. Personerna har minimala sociala 

färdigheter och konversationen tenderar ofta att handla om dem själva. Carter, Meckes, 

Pritchard, Swensen, Wittman & Velde (2004) skriver att dessa personer har en försämring i 

det icke verbala beteendet så som dålig ögonkontakt, fördröjning i talet, svårigheter att 

utveckla och bibehålla livslånga relationer, brist i social- och emotionell ömsesidighet och 

brist i spontanitet. Svårigheter att försöka skapa och hitta på nöje, intresse eller umgänge med 

andra är också vanligt bland personer med AS. 

Arbetsterapeutiska interventioner för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar

De få studier som finns om arbetsterapeuters arbete med personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar beskriver framförallt behandling kring barn och ungdomar (Dawson & 

Watling, 2000). Höök (2004) beskriver hur arbetsterapeuter arbetar med vuxna personer med 

Aspergers syndrom. Vanliga arbetsuppgifter är bedömning av funktioner genom observation 

samt träning av vardagliga färdigheter och social förmåga. Andra arbetsuppgifter som nämns 

är stöd till att hitta lämplig sysselsättning, förskrivning av kognitiva hjälpmedel samt att ge 

handledning till anhöriga och personal (Höök, 2004). Arbetsterapeutens observationer kan 

vara ett komplement till neuropsykologens standardiserade tester. I sitt arbete observerar 

arbetsterapeuten människans sätt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa bedömningar kan 
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sedan jämföras och ge en ökad förståelse och heltäckande bild av personens resurser och 

begränsningar, vilket underlättar när eventuella insatser ska bestämmas (Johansson, 2001).

Arbetsterapeuter är en yrkesgrupp som arbetar med personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, de hjälper och stödjer denna grupp även genom att förskriva 

hjälpmedel samt hitta lösningar och strategier som gör aktivitetsutförandet tillfredsställande. 

Hjälpmedel som arbetsterapeuten förskriver till personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar kan vara handdator, elektronisk medicindosett eller komihågklocka 

(Riksförbundet Attention, 2009). Hjälpmedel minskar individens beroende av andra i 

omgivningen och ökar självständigheten vilket leder till en förbättrad livssituation (Hallberg, 

2009). För att personer med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom ska utveckla och 

förbättra sina sociala färdigheter har arbetsterapeuter bildat vänskapsklubbar. Syftet med 

dessa klubbar är att hjälpa personerna att utveckla färdigheter inom det sociala området så att 

det blir lättare för dem att få kamrater och delta i aktiviteter. Aktiviteter som förkommer i 

dessa grupper kan vara måla bilder, spela spel, pyssla, gruppdiskussioner, bowla eller laga 

mat. Genom dessa aktiviteter ser arbetsterapeuten funktionsnedsättningar personerna har och 

hur de kan tränas upp med hjälp av olika aktiviteter (Carter, Meckes, Pritchard, Swensen, 

Wittman & Velde, 2004). Arbetsterapeuten jobbar även med rollekar, videoinspelning och 

observationer av aktivitetsutförandet för att hjälpa dessa personer att utveckla sina sociala 

färdigheter. Sociala berättelser och serier är också vanliga strategier som arbetsterapeuten 

använder sig utav för att träna sociala färdigheter. Det är viktigt att tänka på att träningen ska 

utföras i de naturliga miljöer där aktiviteten normalt äger rum för att göra det så naturligt som 

möjligt (Murray- Slutsky, 2004). Att bedöma sociala förmågor är en svår, men viktig uppgift 

för arbetsterapeuter. Vad som anses vara god social förmåga varierar beroende på vilken 

kultur som råder eller i vilket socialt sammanhang personen befinner sig i. Människan 

förväntas ha tillägnat sig de regler och normer som gäller, dessa är svåra att beskriva, men det 

blir tydligt när någon bryter mot dem. Personer med begränsad social förmåga blir ofta 

isolerade och ensamheten kan leda till ökat psykiskt lidande (Englund, 1998). En modell för 

social interaktion har utvecklats med syftet att användas i arbetsterapeuternas vardagliga 

arbete för att beskriva individens förmåga. Modellen beskriver hur människans sociala 

beteende produceras och förklarar den sociala interaktionens komplexitet. Den ger en 

begreppsmässig struktur och ett underlag för observation samt möjliggör en tolkning av det 

sociala beteendet (Doble & Magill- Evans, 1992). Kurani (2007) beskriver hur 

arbetsterapeuten använder intervjuer och observationer för att hjälpa dessa personer att 
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utveckla färdigheter i aktivitetsutförande genom att ta fasta på personens intressen och 

uppmuntra till att utföra dessa aktiviteter. Detta sker i samarbete med föräldrar och andra 

konsulter som finns runt omkring personen. På det viset läggs en plan och en strategi upp runt 

omkring personen för att få ett lyckat resultat. Arbetsterapeuten kan behöva upprepa 

informationen flera gånger för att vara säker på att personen har förstått. Miljön där personen 

vistas dagligen är också en viktig faktor i arbetsterapeutens arbete med personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hemmet, skolan och fritidsanläggningar kan vara 

miljöer där arbetsterapeuten arbetar med personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. I arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

kan det vara bra att tänka på samtalstonen, ge feedback, avsluta aktivitetsutförandet med 

muntliga kommentarer och samtala med föräldrarna. Det är viktigt att arbetsterapeuten tar 

reda på vilka intressen, prioriteringar och mål personen har för att kunna göra ett bra arbete 

(Reynolds, 2006; Watling, Tomchek & La Vesser, 2005)

Arbetsterapi och vardagsteknologi som intervention

Den forskning som är gjord inom arbetsterapi och vardagsteknologi är bland annat kopplat till 

gruppen äldre med demens där vardagsteknologin använts för att få ett säkrare boende för de 

äldre. Margot- Cattin & Nygård (2006) har i en studie visat hur säkerheten kan ökas på 

boenden för personer med demens genom att använda så kallade chip card. Nygård & 

Starkhammar (2003) har gjort en studie på hur personer med demens använder telefon och 

vilka problem som finns runt omkring användandet. Den studien visade att det var mycket 

svårt för personer med demens att använda en telefon på ett korrekt meningsfullt sätt. 

Vardagsteknologi kan vara ett bra stöd för människor med olika funktionsnedsättningar. Den 

kan vara en hjälp för personer som har kognitiva och sensoriska nedsättningar men även 

språksvårigheter och sociala problem. Med stöd och hjälp av vardagsteknologin breddas 

personens färdigheter och på det viset ökar självständigheten att utföra aktiviteten på ett 

meningsfullt och säkert sätt. En dator kan vara ett stort stöd i aktivitetsutförandet. Vissa 

människor använder sig av alarm för att komma ihåg sin medicin. Det som är viktigt att tänka 

på är att ett tekniskt hjälpmedel som fungerar bra för en person inte nödvändigtvis behöver 

fungera på samma sätt för en annan person. Därför är det viktigt att personen får en chans att 
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testa det för att se om det är något som kan vara till hjälp i vardagen. Målet med att använda 

tekniskt stöd i behandlingen är att personen ska kunna utföra aktiviteten på ett lättare sätt och 

känna att det ger meningsfullhet och att graden av självständighet ökar. Med hjälp av 

vardagsteknologin finner arbetsterapeuten kompensatoriska metoder och strategier för 

aktivitetsutförandet. Vardagsteknologin kan även användas i form av minnesstöd, planera 

aktivteter, lösa problem, informationshjälp, sinnesstöd samt socialt och beteendestöd. 

Förutom datorn som tekniskt stöd finns även olika klockor, fickminnen och kalendrar som 

kan hjälpa personerna med ovan nämnda problem (Frank LoPresti, Mihailidis & Kirsch, 

2004). 

Vanliga produkter på öppna marknaden som har skapats för att underlätta vardagen, 

exempelvis mobiltelefon och dator, har även visat sig vara användbara hjälpmedel för 

människor med funktionsnedsättningar och tvärtom har produkter som ursprungligen 

utvecklats som hjälpmedel visat sig vara populära produkter för andra. Vilka effekterna av 

den nya tekniken och forskning kring dess olika användningsområden blir i framtiden går inte 

att förutse. Erfarenheten visar dock på att det finns mycket att vinna på att bedriva sådan 

forskning (Hallberg, 2009). Hallberg (2009) visar i sin studie att mobiltelefonen underlättar 

för personer med ADHD. Med hjälp av mobiltelefonen kan personerna klara av att passa 

tider, komma i håg aktiviteter. Personerna kan också hålla kontakt med vänner och bekanta 

genom SMS om de tycker det är jobbigt att prata i telefon. Mobilen kan också användas som 

kalender, lyssna på musik och miniräknare. Vissa mobiler har även GPS- funktion som 

hjälper personerna att hitta till plaster de ska besöka. 

Tekniska hjälpmedel kan innebära att människor blir mindre beroende av hjälp från andra 

vilket kan leda till en ökad självständighet och förbättrad livssituation. Utvecklingen av 

tekniska produkter sker snabbt i dagens samhälle samt att produkterna blir billigare, mindre

till storleken och lättare att ta med sig. Vilket innebär att människan har lättare för att få 

tillgång till dem. Om vanliga konsumentprodukter, som många redan har, kan användas som 

hjälpmedel kan det innebära ytterligare tillgänglighetsvinster, vilket gör att denna typ av 

produkter känns extra intressanta. Hallberg (2009) kom i sin studie fram till att det fanns 

negativa upplevelser vid användandet utav mobiltelefon; bland annat var det många 

funktioner som inte nyttjas på grund av bristande kunskap och engagemang bland användarna 

samt att det kan vara svårt att hitta bland menyerna i telefonen och att knapparna är små.

Tekniska produkter som används av personer med ADHD måste vara tåliga och hållbara 
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eftersom denna grupp kan vara oaktsamma i sitt handhavande av exempelvis mobiltelefoner 

och datorer. Mobiltelefonens storlek och användningsområde är viktiga faktorer för att den 

ska kunna användas som ett bra hjälpmedel för personer med ADHD (Hallberg, 2009). En 

teknisk produkt som exempelvis handdatorn har stora fördelar eftersom den inte ser ut som ett 

hjälpmedel, utan istället som en vanlig konsumentprodukt. Det innebär att en person som 

använder en handdator inte behöver känna att han/hon utmärker sig från mängden på grund av 

att de använder en handdator i sin vardag (Davies et al, 2002; Hellström & Sandberg, 2002; 

Jacobsson & Magnusson, 2002; Sikström, 2003). Handdatorer och liknande produkter är 

anpassningsbara och flexibla vilket är en stor tillgång när hjälpmedelsbehovet ska tillgodoses 

för en så heterogen grupp som vuxna med ADHD. Det är viktigt att hitta en produkt som 

anpassas och tillfredsställer brukarens behov. Samt att brukaren får rätt stöd och handledning 

under tiden den används (Hallberg, 2009).

I Sverige har ett antal projekt genomförts inom området teknik. Några av de projekten är 

Isaac, Handi och Memo Comai. Samtliga av dessa har utvecklats i nära samarbete med 

tilltänkta brukare och deras närstående och vårdgivare (Bauth, Jönsson & Svensk, 1995;

GEWA, 2009; Got-IT, 2006; Jönsson, Philipsson & Svensk, 1998; Sikström, 2003). 

Forskning inom området kognition bedrevs av Hjälpmedelsinstitutet mellan 2003 och 2007.

Syftet med forskningen inom området kognition var att förbättra och utveckla hjälpmedel för 

personer med kognitiva funktionshinder samt att utveckla metoder för hur hjälpmedel bäst 

introduceras och hur hjälpmedelsanvändning kan stödjas (Hjälpmedelsinstitutet, 2006). I 

Sverige pågick under 2005-2007 projektet, KogniTek – Kognition och Teknik, som var ett 

samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet, Riksföreningen Hjärnkraft och Riksförbundet 

Attention (Antonsen, Rydén och Sjöstedt, 2009; Fritzon, 2006; Riksförbundet Attention, 

2009). Syftet med KogniTek var att hitta vilka stöd och hjälpmedel som kan vara till hjälp för 

personer med ADHD samt sprida kunskap om dessa. Målet var att öka medvetandet om vad 

tekniska lösningar kan ge för möjligheter till ökad självständighet i det dagliga livet, samt att 

öka användningen av hjälpmedel och teknik, främst för brukargrupperna vuxna med 

förvärvad hjärnskada och vuxna med ADHD. Avsikten var att samla och sprida information 

om vilka hjälpmedel och andra möjligheter till stöd som finns och hur dessa kan användas, 

samt vilka behov av nya eller anpassade hjälpmedel som föreligger. Inom projektet har alla 

typer av produkter som skulle kunna fungera som hjälpmedel fritt kunnat prövas, det har inte 

varit begränsat till de hjälpmedel som är godkända och förskrivningsbara (Antonsen, Rydén 

och Sjöstedt, 2009; Fritzon, 2006; Riksförbundet Attention, 2009). Ett projekt inom området 



12

psykiska funktionshinder och hjälpmedel som kallades HumanTeknik i Karlstad startade 2001 

och avslutades i december 2004. Projektets syfte var att utveckla nya former av stöd till 

personer med psykiska funktionshinder. Humanteknik (2009) presenterar en lista på olika 

hjälpmedel och strategier. Listan återges därför här i sin helhet, 

http://www.humanteknik.se/help.htm listan återfinns längst ned på sidan under rubriken 

(”Hjälpmedel och användningsområde”)

Eftersom samhället blir mer och mer vardagsteknologiskt har även hjälpmedel i form av 

vardagsteknologi ökat. Arbetsterapeuter förskriver hjälpmedel som fickminnen, klockor, 

medicindosetter och handdatorer (Riksförbundet Attention, 2009). Forskning inom ämnet 

arbetsterapi avseende vardagsteknologi är i huvudsak fokuserat på gruppen äldre personer 

med demens. Denna grupps problematik innefattar till viss del den problematik som personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningars användande och behov av vardagsteknologi för att främja 

aktivitetsutförandet har inte studerats i så stor utsträckning. Eftersom arbetsterapeuter i allt 

större utsträckning förskriver olika tekniska lösningar för att kompensera och stödja 

aktivitetsutförandet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behövs mer 

kunskap för att bättre förstå eventuella problem som kan uppstå vid användandet. Det kan 

därför anses angeläget att öka kunskapen inom området så att dessa tekniska lösningar blir ett 

stöd och inte ett hinder för dessa personer. På det viset kan personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar få rätt hjälp och utföra sina aktiviteter på ett för dem tillfredsställande 

sätt. Denna grupp blir allt större i samhället på grund av bättre diagnostik

(Riksförbundet Attention, 2009). 

http://www.humanteknik.se/help.htm
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Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningars erfarenheter av att använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter.

Metod

Design

Utifrån studiens syfte att beskriva personers med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars 

erfarenheter genomfördes studien med semistrukturerade intervjuer som analyserats med en 

metod för kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna 

genomfördes med inspiration från Nygårds (2002) frågeformulär ”Vardagens teknologi i 

aktiviteter i hemmet och i samhället” med fokus på följande teman: vardagsteknologi som rör 

hushållsaktivteter, telekommunikation och ekonomi. Vardagsteknologiska produkter inom 

hushållsaktiviteter, telekommunikation och ekonomi togs från frågeformuläret. Utifrån de 

valda produkterna ställdes frågor om produkten användes eller inte, hur det kändes att 

använda den eller varför den valts bort. Författaren fokuserade på personen och försökte finna 

ett sammanhang av de subjektiva erfarenheterna bland intervjupersonerna (Graneheim & 

Lundman, 2004; Kvale, 1997).

Undersökningsgrupp

Efter godkännande av forskningsetiska kommittén, Luleå tekniska universitet påbörjades 

urvalet av undersökningsgrupp. Attention i Norrbotten kontaktades för att hjälpa till med 

urvalet av undersökningsgrupp. Attention är en förening som vänder sig till barn och vuxna 

som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inklusionskriterierna för att delta i studien 

var att personen skulle ha Aspergers syndrom, ADHD eller DAMP, vara 20 år eller äldre och 

bosatt i Norrbotten. Dessa kriterier valdes i syfte att få en grupp där personerna kunde 

beskriva sina erfarenheter av att använda vardagsteknologi i sin aktivitet i vardagen. 

Informationsbrev skickades ut av kontaktpersonen på Attention. Inledningsvis valdes 9 

personer ut och till dessa skickades informationsbrevet (Bilaga 1) med förfrågan om 
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deltagande i studie. Brevet innehöll även information om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt, att intervjuerna skulle spelas in på band samt att alla personerna i studien 

garanterades anonymitet. Efter cirka två veckor hade nio personer tackat ja genom Attention 

till att delta i studien. Författaren kontaktade dessa nio personer och tid och plats för intervju 

bestämdes. En tillfrågad person avböjde medverkan efter att ha tackat ja. Intervjuplatserna 

anpassades efter deltagarnas önskemål vilket innebar att intervjuplatserna varierade; hemmet, 

café eller Attentions lokaler. Enligt Kvale (1997) är urvalsstorleken vid kvalitativa intervjuer 

beroende av många faktorer. Mellan fyra och åtta intervjuer är hanterbart. Fler intervjuer 

innebär att materialet blir ohanterligt och svårt att få en överblick samt svårt att få fram 

detaljer.

Undersökningsgruppen kom att bestå av fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 22- 55 år. Två 

av männen hade diagnosen Aspergers syndrom. Tre kvinnor och en man hade diagnosen 

ADHD, en kvinna hade både ADHD och DAMP och en man hade ADD som är en lindrigare 

form av ADHD. Två av de manliga deltagarna bodde ensamma i lägenhet och de andra två 

manliga deltagarna bodde sammanboende med fru/sambo i villa. Två av de kvinnliga 

deltagarna bodde ensamma i lägenhet och de andra två kvinnliga deltagarna bodde 

sammanboende med make/sambo i villa. Sysselsättningen bland deltagarna varierade. En man 

var sjukskriven på heltid, en av kvinnorna var sjukskriven på halvtid och egen företagare på 

halvtid. En av männen arbetstränade, en annan var demontör och den fjärde arbetade på sjön. 

Den andra kvinnan var sjukpensionär, den tredje var projektledare och den fjärde studerade på 

Komvux.  

Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer för att möjliggöra för 

deltagarna att själva beskriva sina erfarenheter med egna ord (Kvale, 1997). Med inspiration 

från Nygård (2002) berördes följande områden: Vardagsteknologi som rör hushållsaktivteter, 

telekommunikation och ekonomi. Intervjuerna fokuserade kring följande teman:

- Vilken sorts vardagsteknologi använder Du i Dina aktiviteter gällande hushållet?

- Vilken sorts vardagsteknologi använder Du i Dina aktiviteter gällande 

telekommunikation?

- Vilken sorts vardagsteknologi använder Du i Dina aktiviteter gällande ekonomin?
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- Finns det några svårigheter att använda denna vardagsteknologi i ovan nämnda 

aktiviteter?

- Förenklas Ditt aktivitetsutförande med hjälp av vardagsteknologin i ovan nämnda 

aktivteter?

Inom områdena hushåll, telekommunikation och ekonomi fick deltagarna frågor om specifika 

produkter och utifrån produkterna fick deltagarna berätta om de använde produkten eller inte 

samt vad de tyckte om att använda den. Deltagarna stimulerades att berätta om sina 

upplevelser utifrån de angivna teman och egna specifika situationer som de upplevt i samband 

med användandet av vardagsteknologi. Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor om 

ålder, civilstånd, sysselsättning och boendeform. Intervjuerna dokumenterades med en 

bandspelare. En bandspelare för att registrera en intervju är det optimala redskapet för att 

forskaren sedan ska kunna återge intervjuns helhet med tonfall, ord och pauser (Kvale, 1997).

Etiska överväganden

Informanterna fick information både skriftligt och muntligt gällande studiens syfte och att de 

garanterades anonymitet. Information gavs också om att inga utomstående personer har 

tillgång till de uppgifter som lämnades ut i samband med intervjuerna. Intervjuerna skrevs ut 

och förvaras i ett låst arkiv. Författaren har beaktat att en intervjusituation alltid kan väcka 

tankar och känslor hos personer och reaktioner från deltagare kan komma även efter avslutad 

intervju. Därför gjordes intervjusituationen så lugn och avslappnad som möjligt. Stor vikt 

lades vid att vara lyhörd och visa empati. Deltagarna har haft möjlighet att ta kontakt med 

intervjuaren även efter avslutad intervju. Det var frivilligt att delta i studien och deltagandet 

kunde avbrytas när som helst utan att behöva ange något skäl. Utifrån de etiska överväganden 

som gjorts bedömdes nyttan med studien överväga eventuella obehag för informanterna. 

(Kvale, 1997)

Analys av data

De nedskrivna intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. I kvalitativ 

innehållsanalys används inte tolkningar för att uppnå den fullständiga förståelsen för en text. 
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Forskaren ska vid kvalitativ innehållsanalys istället ”låta texten tala” och inte lägga till egna 

tolkningar. Inom kvalitativ forskning där forskaren använder innehållsanalys läggs fokus på 

individen och forskaren försöker finna ett sammanhang av de subjektiva upplevelserna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysarbetet började med att intervjumaterialet skrevs ner 

ordagrant från bandinspelningarna. Därefter lästes intervjumaterialet igenom i syfte att få en 

förståelse för helheten i innehållet. Texten lästes sedan med utgångspunkt från studiens syfte 

att beskriva svårigheter och strategier vid användandet av vardagsteknologi hos personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utifrån detta gjordes understrykningar i texten, 

meningsbärande enheter identifierades som svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna 

kondenserades för att göra texten mer lätthanterlig samtidigt som kärnan av innehåll 

bevarades (Graneheim & Lundman, 2004). Efter avslutad kondensering kodades varje 

kondenserad textenhet. Vid kodningen användes ett vardagligt språk för att behålla närheten 

till data. Varje enskild kod från de olika intervjuerna jämfördes sedan och sammanfördes i 

grupper i med gemensamt innehåll. Analysarbetet resulterade slutligen i tre teman. 

Resultat

Analysen av intervjuerna resulterade i tre teman som beskriver personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningars erfarenheter av att använda vardagsteknologi i 

vardagliga aktiviteter. De tre teman fick namnen;

Tema 1: Vardagsteknologi som gör att aktivitetsutförandet tar lång tid och yttre stimuli gör 

den svår att använda.

Tema 2: Använda vardagsteknologin på eget sätt gör det enklare.

Tema 3: Svårigheter uppstår när användandet av vardagsteknologi behöver förändras.

Resultatet visar att personerna som intervjuats har bristande tidsuppfattning och 

planeringsförmåga samt svårigheter att komma igång med aktiviteter och att koncentrera sig, 

vilket ställer till problem när de ska använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter. 

Aktiviteter där detta framkom var exempelvis städning och handling samt förmågan att ta till 

sig ny information och lära sig använda ny vardagsteknologi.
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Tema 1: Vardagsteknologi som gör att aktivitetsutförandet tar lång tid och yttre stimuli 

gör det svårt att använda.

Bland de åtta intervjupersonerna som intervjuats kom det fram att det finns ett par produkter i 

hemmet som är svåra att använda. Det är strykjärn, dammsugare och diskmaskin, eftersom det 

innebär många moment att använda dessa produkter är det jobbigt att utföra aktiviteten.

”Krävs oerhört mycket energi till exempel att stryka en skjorta, byxor är lättare att stryka. 
Men skjorta är rena mardrömmen att stryka. Att stryka ärmar och kragar och rygg och 

framsida och med knappar som kommer i vägen och så smälter dem”.

Sju av åtta intervjupersoner tycker att dammsugaren är jobbig att använda. Det beror på att 

dammsugaren låter illa och upplevs tung samt att själva aktivitetsutförandet tar lång tid 

eftersom det innehåller många moment som tar mycket energi och kräver koncentration. 

Intervjupersonerna upplever att det kan vara svårt att hålla fokus på uppgiften och tappar på 

det viset lätt den röda tråden i utförandet. En av kvinnorna blir också lätt irriterad över 

munstycket och skaftet på dammsugaren. Intervjupersonerna menar att dammsugaren skall 

fram, sättas ihop, kontakten ska i eluttaget och själva dammsugningen. Efter dammsugningen 

ska dammsugaren tas isär och ställas bort. Intervjupersonerna vill att dammsugningen skall gå 

fort så att energin inte tar slut och att det orkar koncentrera sig under hela aktivitetsutförandet.

”Många gånger väljer jag bort den för den låter så illa. Jag har en sån här Swiffer. Sen är 
den ju tung också och besvärlig och ta fram”.

Några av intervjupersonerna upplever diskmaskinen svår eftersom det också är en aktivitet 

som innehåller många moment och tar lång tid. Intervjupersonerna ska sätta in disken, fylla på 

diskmedel, själva diskandet och därefter plocka ut disken. Eftersom det ofta är en viss väntan 

mellan momenten så tappar intervjupersonerna lätt tråden i aktivitetsutförandet. En av 

intervjupersonerna har diskmaskinen som diskställ, diskmaskinen är trasig och ingen ny 

inköpt. Istället diskar hon för hand och torkar disken i diskmaskin. Den strategin tycker hon 

fungerar bra och går fort, slipper på det viset många jobbiga moment. För att minimera 

svårigheterna använder intervjupersonerna som har diskmaskin alltid samma program på 

diskmaskinen. En positiv sak som intervjupersonerna upplever med att använda diskmaskin är 

att disken försvinner snabbt och de slipper se den.
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När vardagsteknologi används i hemmet är det viktigt att ha en fungerande brandvarnare. Alla 

intervjupersonerna har brandvarnare hemma, men nyttjar den olika. Brandvarnaren upplevs 

som en jobbig produkt som kan störa deras aktivitetsutförande i vardagen på grund av att de 

är känsliga för ljud och särskilt om de kommer plötsligt utan förvarning. Brandvarnaren kan 

göra så att intervjupersonerna blir störda i sin aktivitet och tappar på det viset den röda tråden 

i sitt utförande. Ytterliggare en svårighet är att komma ihåg när batteri i brandvarnare ska 

bytas eftersom det går lång tid mellan gångerna. Istället blir brandvarnaren liggande om den 

har börjat pipa på grund av bakning eller att batteri måste bytas.

I resultatet framkom att intervjupersonerna upplever telefonen som både positiv och negativ. I 

telefonen/mobiltelefonen finns tjänster som telefonsvarare/mobilsvar vilket upplevs otrevligt 

på grund av att intervjupersonerna inte direkt får kontakt med personen de söker samt 

eventuell väntan och funderingar. Detta gäller både när intervjupersonerna får röstmeddelande 

och när de själva ska prata in ett meddelande. Intervjupersonerna känner kravet på sig att hela 

tiden behöva tala in ett meddelande hos andra personer och se på sin telefon/mobiltelefon vem 

som ringt och behovet/kravet att ringa upp. En annan orsak till att telefonen/mobiltelefonen 

upplevs negativ är att intervjupersonerna har svårt att lära sig funktionerna på telefonen. 

Intervjupersonerna har inte tålamodet att läsa manualer och ta in ny information om de nya 

produkterna. Vilket gör att användandet blir komplicerat och irritation uppstår. Två av 

intervjupersonerna har dyslexi vilket gör att all skriftlig information blir jobbig att ta till sig. 

”Då måste man hålla på och ringa tillbaka och hålla koll och ringa, kolla vem som ringt, det 
är mycket lättare och se vem som har ringt på mobilen då kan man ringa tillbaka eller så kan 

man skicka ett SMS”.

Automatiserade tjänster upplever intervjupersonerna som svårt. Denna tjänst innebär att 

intervjupersonerna måste göra olika val för att komma rätt, vilket de har svårt för samt 

eventuell väntan i telefonköer. Det tar tid och det har intervjupersonerna problem med 

eftersom de har kort tålamod och nedsatt koncentrationsförmåga. Även röststyrning på 

telefonen/mobiltelefonen upplevs svårt och jobbigt eftersom datorn som tar emot 

informationen ofta uppfattar fel vilket gör att det tar tid och intervjupersonerna tappar 

koncentrationen och misslyckas på det viset med sin uppgift.  
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”Det känns jobbigt att knappra fram, dra alla alternativ, det känns som en evighet. Det känns 
som det tar lång tid att behöva lyssna på allt”.

Ute i samhället upplever intervjupersonerna olika svårigheter med vardagsteknologi och en av 

dem är kölappssystemen. Systemet upplevs svårt på grund av att intervjupersonerna får stå 

och vänta och vet inte hur lång tid det tar innan det är deras tur. Under väntetiden vet 

intervjupersonerna inte vad de ska sysselsätta sig med. Desutom finns andra intryck som stör 

koncentrationen; exempelvis: andra personer som står och väntar, mobiltelefoner och 

kölappssystem som låter. En intervjuperson visste inte hur systemet fungerade så hans strategi 

vid sådana tillfällen var att trycka på apparaten och funkade det inte gick han därifrån. 

Intervjupersonerna undviker istället affärer eller platser med kölappssystem, eller åker dit vid 

andra tider när det är mindre folk.  

”Ja där har jag haft lite problem därför jag vet ju inte vilka ställen som har kölapp och då 
letar jag alltid upp automaten, det brukar ta en stund ibland innan man hittar. Men om jag 

kommer in på en butik och så står jag där och väntar och så har man inte sätt någon kölapp 
och man ser att dom andra har det då blir jag fruktansvärt irriterad och arg”.

När intervjupersonerna ska handla i affär och behöver kundvagn eller betala i 

parkeringsautomat kan problem uppstå. Eftersom intervjupersonernas har svårigheter med att 

planera och komma ihåg samt ta hjälp av erfarenheter och tidigare kunskap händer de ofta att 

mynt eller plopp till kundvagn och biljettautomat glöms bort. Detta skapar irritation och tar 

mycket energi för att intervjupersonerna måste hålla mycket information i huvudet när de ska 

handla. Alla dessa svårigheter gör att intervjupersonerna drar sig för att gå till affären.

”Jag har en sån där plopp om jag kommer ihåg att ta med hemnycklarna annars blir de ju 
mynt ofta ligger de några kronor i bilen som man kan ta”.

För att ha koll på klockan eller tiden när olika aktiviteter ska göras har tre av 

intervjupersonerna någon form av hjälpmedel. Det är bland annat digital klocka under 

arbetstiden för att ha koll på rätt antal arbetade timmar, raster och hur lång tid ett arbete tar. 

En av intervjupersonerna ställer aldrig in tiden eftersom hon inte kan höra klockan pipa 

eftersom hon är ljudkänslig. Istället håller hon alltid själv koll på klockan genom att med 

jämna mellanrum titta på den och ser hur lång tid som gått. Kvinnan använder sig utav 

hörselskydd för att slippa att utsätta sig för ljud som hon tycker är obehagliga. En 

intervjuperson använder äggklockan för att veta när exempelvis tio minuter har gått, annars 
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blir hon fast i en aktivitet. Hon önskar att hon ska få något tidshjälpmedel som kan underlätta 

henens vardag. En man väntar på en handifon från arbetsterapeuten. I den finns telefon, 

miniräknare, kalender, klocka, påminnelsefunktion och GPS. Med hjälp av handifon behöver 

han enbart koncentrera och lära sig en produkt som hjälper honom att passa tider och komma 

ihåg aktiviteter. En av intervjupersonerna använder inte äggklocka vare sig till matlagning 

eller hålla koll på tiden utan han har köksklocka. Han upplever det enklare eftersom han redan 

har en klocka i köket, svårt att hålla reda på flera olika produkter.

”Till matlagning brukar jag aldrig komma ihåg den. Jag använder den som påminnelse eller 
tidshjälp till barnen om man säger nu har du tio minuter på dig att duscha då ställer jag 

klockan, eller tio minuter och äta frukost eller nu är det fem minuter kvar då ställer jag den. 
Det kan jag göra till mig själv också”.

Vardagsteknologi som sju av åtta av intervjupersonerna tycker har förenklat deras vardag är 

att sköta bankärende via Internet. Intervjupersonerna behöver inte passa tider för att utföra 

aktiviteten, behöver inte har personlig kontakt med andra personer och heller ingen press på 

sig att uppgiften ska ta en viss tid. Intervjupersonerna tycker att det var svårt att lära sig och 

använda internetbanken i början men efter träning fungerar det bra. En kvinna tycker det är 

svårt om hon inte får sitta själv och göra inbetalningarna på egen hand. Är hon själv kan hon 

koncentrera sig och slipper på det viset andra störande intryck exempelvis kommentarer från 

anhöriga. Intervjupersonerna som har dyslexi klarar inte av att sköta bankärende via Internet 

utan får istället be någon anhörig sköta det vilket de tycker känns jobbigt eftersom de måste 

vara beroende av någon annan person. 

”Jag gör överföringar och betalar räkningar det är väl det jag gör. Det tar mindre tid och 
energi nu än vad det gjorde för fyra år sedan när jag började”.

Intervjupersonerna har svårt för att lära sig att använda ny vardagsteknologi på grund av att de 

tar sig inte tid att läsa manualer eller testa den på egen hand. Intervjupersonerna tycker att 

vardagsteknologin ska fungera direkt och den ska kunna användas på en gång när de köpt 

eller fått den. Vardagsteknologin som intervjupersonerna köper får exempelvis inte vara svår 

att diska/rengöra för då används det inte. Intervjupersonerna har också svårigheter att komma 

igång med aktiviteterna vilket också är en bidragande orsak till att deras vardag blir svår. 

”Jag är jätte noga med det där att man köper grejer som är lätta att fatta. Inte massa 
komplicerade grejer då blir man bara stressad. Jag tror vi är så också att om när vi ska köpa 
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nya grejer försöker vi hitta så exakt lika som det har varit förut. Sen är det ju instruktioner 
hur mycket som helst och jag orkar aldrig, brukar riva ut alla utländska. Jag orkar ens inte 

jag tittar ens inte på dom svenska i och med att jag är dyslektiker. Jag kan ändå inte få in den 
informationen det är fakta informationen det går inte in”.

Tema 2: Använda vardagsteknologin på eget sätt gör det enklare

När intervjupersonerna ska städa, tvätta och diska behöver de använda vardagsteknologi. Om 

det är svårt att använda vardagsteknologin kan det vara bra att ha egna sätt som gör det lättare 

använda dem eller hitta andra lösningar. Eftersom åtta av nio intervjupersoner tycker att 

dammsugning är svårt har de egna sätt att lösa städningen på, bland annat sopa med sop eller 

med Swiffer (golvmopp). Genom att använda sig utav de strategierna slipper 

intervjupersonerna att utsätta sig för de svåra och krävande momenten som dammsugningen 

innebär. 

”Jag tycker det är lättare att ta fram sopen om man har grisat ner än att dammsugaren för 
det är så många moment. Först måste man dra ut sladden och sen ska man sätta fast den vad 

det heter nu vägguttaget och sen ska man dra ihop de”.

När intervjupersonerna tvättar kläder och ska torka dem gör de på olika sätt. Några använder 

torktumlaren och några använder torkrum eller så hänger de bara upp tvätten. De finns 

intervjupersoner som valt bort torktumlaren på grund av ekonomiska skäl eller för att den drar 

mycket el. Intervjupersonerna som använder torktumlare torktumlar alltid på samma program 

för att göra det enkelt för sig. Intervjupersonerna har inte intresse, tålamod och ork att lära sig 

fler funktioner på torktumlaren. Två av intervjupersonerna använder inte torktumlaren på 

grund av att de har anhöriga som sköter den uppgiften.

”Jag blir konfunderad ibland dock över dels man ställer in på ett reglage, det är två reglage 
där man ställer in utifrån gradantal och tid och det är lite utifrån siffrorna det är 

konfunderande. Men jag brukar sätta på utifrån vad jag kan läsa på maskinen brukar jag 
sätta på standard tork”.

Vardagsteknologi som underlättar i hushållsaktiviteter för intervjupersonerna är 

mikrovågsugn eftersom det går fort att exempelvis värma eller tina mat, men det förkommer 

svårigheter att använda den. Tre av intervjupersonerna har därför kommit på egna sätt att 

använda mikrovågsugnen. De använder sig bara utav funktionerna de känner till på 
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mikrovågsugnen, full effekt eller upptining. Intervjupersonerna föredrog också vattenkokaren

att koka vatten i. Det går fortare än att använda spisen, vilket förenklar aktivitetsutförande i 

hushållet. Vattenkokaren underlättar också genom att de slipper tänka på om de slagit av 

plattan på spisen. Spisen används olika av intervjupersonerna. En av männen lagar mat på 

rutin och använder spisen som han alltid har gjort. Vilket gör att han inte får några svårigheter 

när han lagar mat. Två andra män använder bara spisen och inte ugnen dels för att ugnen är 

svår att rengöra, men även på grund av att han inte har kunskap om funktionerna. Han har en 

för avancerad spis för hans förmåga har han kommit fram till i efterhand. 

”Jag brukar göra som så att när jag värmer mat och jag värmer en portion mat. Då brukar 
jag slå på mellan två eller 1 ½ minut. Så brukar jag sätta på högsta värmen. Jag brukar inte 

göra några förändringar där. Förutom när jag tinar bröd eller korv”.

När intervjupersonerna är i affärer och ska handla eller på andra plaster där de ska betala 

använder några kort och några kontanter. Intervjupersonerna som använder kort gör det för att 

slippa kontanter, tycker det är svårt att hålla koll på kontanter. Några använder kortet bara för 

att ta ut pengar i automat. Intervjupersonerna som bara har kortet för att ta ut pengar måste se 

pengarna konkret annars fungerar de inte för dem när de handlar. De vill ha sina 100 kronor i 

handen och när pengarna är slut så ser dem det. Svårigheten med att använda betalkort för 

intervjupersonerna är att de inte vet hur mycket pengar som finns på kortet. När 

intervjupersonerna står i kassan och ska betala blir de nervösa och stressade över att inte veta 

om det finns pengar på kortet. Intervjupersonerna ringer telefonbanken eller går in på Internet 

och kontrollerar om det finns pengar kontot innan de ska handla för att slippa den stressen och 

nervositeten. En intervjuperson har olika konton till olika utgifter/ärenden för att ha kontroll 

och ordning på sin ekonomi. Det tycker hon gör det enklare och hon har bättre översikt över 

ekonomi. En annan intervjuperson använder inte betalkort alls, han tar ut pengar direkt på 

banken. Han tycker att det är svårt att ha hand om kontanter i alla situationer. På de viset vet 

han hur och när han kan få tag i kontanter. Andra svårigheterna som intervjupersonerna tog 

upp med användandet utav betalkort var att det är svårt att komma ihåg koderna till de olika 

korten dels för att intervjupersonerna själva inte har fått välja kod och sen att de har svårt med 

siffror (dyskalkyli).  

”Jag använder inga kort. Nej jag går in på banken och tar ut. Jag vill se pengarna. Därför 
jag tycker jag har fått bättre koll nu när jag har det är ju medveten strategi att inte ha några 
kort utan jag vill ha kontanter. Det är för att ha bättre koll på vart tar egentligen pengarna 
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vägen. För använder jag kort ja då har jag ju pengarna på kortet och så försvinner men dom 
försvinner på ett sådant sätt upplever jag de som jag vet inte vart dom far”.

Andra svårigheter som förekommer när intervjupersonerna ska handla eller parkera bilen är 

att de har svårt att komma ihåg plopp/ mynt till kundvagn respektive biljettautomat. Några av 

intervjupersonerna har själva kommit på lösningen att alltid ha mynt i bilen eller en plopp i 

nyckelknippan. Det gör att det går åt mindre energi och tid till att leta mynt eller plopp när de 

handlar. För att undvika eventuella svårigheter som kan uppkomma när intervjupersonerna är 

i affärerna handlar de istället alltid i samma affär. Det innebär att de hittar varorna, vet om det 

är myntautomat, känner till kortläsaren och handlingen blir på det viset enklare.

”Jag handlar i princip alltid i samma affär för att veta hur det är”.

Telefonen/Mobiltelefonen är en produkt som intervjupersonerna använder dagligen och för att 

göra användandet enklare har intervjupersonerna kommit på strategier. Tre av 

intervjupersonerna har telefonnummer inprogrammerade vilket gör att de inte behöver komma 

ihåg numret. Som en strategi för att inte bli utan telefon hemma har intervjupersonerna både 

stationär och trådlös telefon om batteriet till den trådlösa tar slut. Två av intervjupersonerna 

använder headset till mobiltelefonen främst för att det ska var enkelt att prata i telefon när de 

kör bil. Eftersom intervjupersonerna tycker det är jobbigt med mobilsvar/telefonsvarare tittar 

de hellre bara på telefonen för att konstatera vem som har ringt och skickar istället ett SMS 

tillbaka.

” Headset brukar jag ha. Det är inget jag går omkring med hela tiden. Det är mer om jag vet 
att jag ska åka bil långt och jag vet att jag behöver prata i telefon då tar jag med den”.

Sju av åtta intervjupersoner använder Internet men använder det på varierande sätt beroende 

på intresse och behov. En intervjuperson har olika mailadresser för sina olika uppdrag på det 

viset kan hon lättare organisera sina meddelande. Intervjupersonerna tycker det är positivt 

med Internet, snabbt och enkelt att söka information och även hålla kontakt med vänner och 

bekanta som bor långt bort. Skriva mail eller skicka bilder är en annan en positiv funktion 

med Internet. 

”Jo till exempel de här med direkt så här conexen man kan ju sitta på webbkameran och 
prata fast dom är på andra sidan. Det är mycket funktioner som är jätte bra. Skicka bilder”.
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De flesta av intervjupersonerna har på egen hand kommit på den enkla strategin att när de ska 

inhandla nya produkter till hemmet är det viktigt att produkterna är enkla, påminner om de 

gamla och att skillnaden dem emellan är så liten som möjligt. På det viset går det snabbare att 

lära sig den nya produkten och förändringen blir mindre. 

Två av intervjupersonerna som har svårt med både ord och siffror har övat upp sin förmåga 

istället och ser saker och ting i bilder. 

Tema 3: Svårigheter uppstår när användandet av vardagsteknologi behöver förändras.

Alla sorters förändringar är svåra för intervjupersonerna. Det kan handla om att produkterna i 

hushållet behöver bytas ut. Även om det blir förändringar under dagen då vissa aktiviteter är 

inplanerade och inte blir av exempelvis att tvättmaskin går i sönder och intervjupersonerna 

inte kan tvätta eller det tillkommer någon ny aktivitet som inte är planerad exempelvis att 

under inhandlingen i affären finns inte varan intervjupersonen har skrivit på lappen och de 

behöver välja en annan vara. Vardagsteknologi som intervjupersonerna använder sig utav

varje dag är spisen. Några av intervjupersonerna upplever den svår på grund av att de har 

behövt byta spis och inte hunnit lära sig den nya. Samt att de finns svårigheter att komma ihåg 

vilken effekt/gradantal som ska användas när maten ska tillagas eftersom det är olika till olika 

rätter. 

”Sån hära finesser och skit som man fattar hälften av vad det är. Antingen slår man på 
plattan eller så gör man det inte. Slår man på ugnen eller så gör man det inte. Ska man grilla 
så gör man det eller inte. Finliret det skiter jag i. Så skulle jag ha lättare manöverknappar så 

att säga så att man väldig enkelt fattar att de och de är de. Så spisen vi har hemma nu den 
använder jag bara plattorn, ugnen om jag måste om de är nånting som jag ska hålla varmt 
under tiden jag håller på att laga nånting annat. Men jag bakar ingenting. För osäkerheten 
hur det fungerar. De är då jag behöver använda plattorna i princip då är det inga problem. 
Så fort det blir nått mer då blir de mesta en sån där osäkerhet och för man inte har lärt sig. 
Hade man haft en ordentlig manual att de står precis då är det inga problem. Men man lär 

sig ju. Men den här spisen får vara”.

Tvättmaskin använder sex utav åtta intervjupersoner. För att klara av att tvätta använder 

intervjupersonerna alltid samma tvättprogram och delar in tvätten efter gradantal och färg. 

Intervjupersonerna gör aldrig några förändringar när de tvättar, görs det blir det svårigheter. 

Systemet som de använder fungerar bra för dem och därför vill de inte lära sig något nytt eller 
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annan funktion på tvättmaskinen. Två av intervjupersonerna använder inte tvättmaskin på 

grund av att en anhörig sköter den uppgiften.

”Ja men jag kan bara vissa inställningar som jag kör hela tiden jag orkar inte engagera mig i 
dom man inte kör”.

De finns även de intervjupersoner som inte använder torktumlaren på grund utav att de aldrig 

har gjort det och tycker inte att det finns någon anledning att börja med det nu eftersom det 

fungerar bra att använda torkrum eller hängde upp kläderna direkt på galge. 

Kaffebryggaren upplever en man som en svårighet för han är van och alltid koka samma antal 

koppar och när han inte ska göra det blir det problem. För att komma vidare i sitt 

aktivitetsutförande får han tänka lite extra och sen går det bra.

”Nej man får tänka till om man kör standard då går det bra men om man ska köra mera då 
måste man liksom tänka till men det löser sig alltid”.

  

Mobiltelefonen upplever intervjupersonerna som positiv förändring. Tack vare den kan de 

alltid bli nådda och ringa när de vill. Mobiltelefonens olika funktioner exempelvis, skicka 

text/bildmeddelande, kamera, alarm, miniräknare förenklar intervjupersonernas vardag 

upplevs positivt. De slipper att ha flera olika produkter att hålla reda på för allt finns i 

mobiltelefonen. Intervjupersonerna skickar mycket SMS och tycker att det är ett bra sätt att 

kommunicera. Det som intervjupersonerna upplever negativt med mobiltelefonen är att olika 

mobiltelefoner är utformade på olika sätt vilket ställer till svårigheter vid byte av 

mobiltelefon. Menyerna är utformade annorlunda och vissa funktioner till exempel: skicka 

meddelande fungerar olika beroende på tillverkare. Två av intervjupersonerna upplever 

knappsatserna på telefonerna för små och det gör det svårt att använda telefonen. 

”Man behöver inga apparater än mobiltelefonen. Man kan bli nådd oavsett var man är, så 
länge det finns teckning”.

Ute i samhället stöter intervjupersonerna på en del svårigheter bland annat när de besöker 

affärer. I affärerna upplever sex av intervjupersonerna att myntautomaterna ställer till 

svårigheter för dem när de handlar. Intervjupersonerna tycker det är svårt att komma ihåg att 

lämna och ta växeln i automaterna och behöver alltid påminnelse av kassapersonalen vilket de 

tycker känns jobbigt. En annan svårighet som intervjupersonerna upplever är okunskapen om 

att inte veta om det finns automat i affären eller inte samt fungerar alla automater i alla affärer 

likadant. Ett annat problem är kölappssystemet, osäkerheten att veta i vilka affärer finns det 
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och om affärerna ändrar system mellan gångerna intervjupersonerna besöker affären. Alla 

affärer har inte heller samma typ av kortläsare till betalkorten vilket upplevs väldigt 

förvirrande för intervjupersonerna. När de kommer till kassan vet det inte hur de ska göra om

kassapersonalen ska ha kortet, om det själva ska dra kortet eller om det är kortläsare som har 

chip funktion. Eftersom systemen skiljer sig mellan affärerna blir det svårigheter för 

intervjupersonerna. Fem av intervjupersonerna tar hjälp av prisinfo som finns i affärerna för 

att få reda på vad varan kostar och får på det viset kontroll på vad allt de handlar kostar. Är 

varorna inte prismärkta tar intervjupersonerna en annan vara istället som priset står på. Tre av 

intervjupersoner använder inte prisinfo på grund av att det är en ny sak för dem som det inte 

orkar engagera sig i.

”Jag tycker det är väldigt förvirrande vid kassorna nu för en del har kortläsare där och en 
annan har kortläsare där och så ska man sätt in chip och sen är det myntautomat och det är 
oerhört förvirrande alltså man börjar vänja sig vid vilken affär som har myntautomater. Jag 
tycker det är inga problem om man vet om det. Det är inte ett problem men det är ju väldigt 

förvirrande och det tycker nog alla att det är så man vet inte vad”.

Om bankerna gör förändringar på internetbanken är det till en början svårt för 

intervjupersonerna att fortsätta använda tjänsten. Svårigheten beror på att intervjupersonerna 

är vana vid att gå tillväga på ett visst sätt när de betalar räkningar och sköter andra 

bankärenden via datorn. Förändringarna kräver istället att intervjupersonerna behöver tänka 

om och gå tillväga på ett nytt annorlunda sätt och vilket de upplever som en svårighet. En 

intervjuperson upplever även att bankdosorna är för små och svåra att knappa på. 

”Däremot får jag panik när de ändrar. Dom ändrade ju här på Förenings sparbanken för 
några år sedan och jag tror jag använde jag betalade inte räkningarna på ett halvår själv. 

Jag fick panik jag satt bara och grinade jag var helt ställd när dom hade ändrat, vad som var 
vad etc. så det var jätte jobbigt faktiskt. Jag tycker allting blev så rörigt och det fanns ingen 

tydlighet i det”.

Intervjupersonerna vill ofta ha mycket tekniska prylar, blir påverkade utav reklam och andra 

typer av erbjudande. När intervjupersonerna väl har fått produkterna används de mycket 

sparsamt. Detta beror på bristande intresse, engagemang och okunskap. 
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Diskussion

Syftet med studien var att beskriva personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars 

erfarenheter av att använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter. I resultatet framkom det 

att intervjupersonerna upplever att det finns svårigheter att använda vardagsteknologi i 

vardagliga aktiviteter. Vardagsteknologi som är svårt att använda är bland annat dammsugare, 

strykjärn och diskmaskin. Intervjupersonerna upplever vardagsteknologin svåranvänd på 

grund av att de har svårigheter att bibehålla uppmärksamheten och hålla en jämn 

aktivitetsnivå, samt svårt att organisera, prioritera och vara aktiv inför och under aktiviteten 

samt dåligt minne. Det kan styrkas av (Beckman, 1999; Gillberg, 2005; Kurani, 2007 & 

Olsson, 2007) som beskriver att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

dessa svårigheter. Intervjupersonerna tycker även det är svårt att påbörja, avbryta och avsluta 

en aktivitet som exempelvis att dammsuga och städa. Detta kan även styrkas av Olsson (2009) 

som beskriver samma svårigheter i sin studie med vuxna med Aspergers syndrom. I resultatet 

framkom det även att intervjupersonerna upplever dammsugaren jobbig också grund av ljudet. 

Samma gäller brandvarnaren som upplevs jobbig och irriterande när den börjar pipa utan 

förvarning. Vilket kan styrkas av Murray- Slutsky (2004) & Olsson (2007) som beskriver att 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har störningar i det sensoriska 

systemet (ljud, beröring, smak, ljus, färg och arom). Intervjupersonerna har även svårt att 

komma ihåg att byta batteri i brandvarnaren. Detta kan styrkas av Gillberg (2005) som 

beskriver att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt att ta hjälp från 

tidigare erfarenheter och komma ihåg saker. I resultatet framkom det att intervjupersonerna 

upplevde användandet utav vardagsteknologi svårt på grund av att de har svårigheter med 

perceptionen. Detta kan styrkas av Olsson (2007) som beskriver att personerna med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt med perception vilket framkom 

exempelvis vid besök på restaurang och affärer. Dessutom vill personerna vara beredda på

sinnesintryck för att klara av att vistas i olika miljöer. 

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver struktur i vardagen. Vilket 

människan får genom dagliga aktiviteter som ger en balans mellan aktivitet och vila, arbete 

och fritid samt vakenhet och sömn. Genom aktivitet blir människans liv organiserat och det 

motverkar försämring och stress och kaos ( CAOT, 1997; Kielhofner, 2005). I resultatet 

framkom att telefonen/mobiltelefonen är en produkt som kan skapa struktur i vardagen. Dessa 
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produkter upplevs både som positiva och negativa av intervjupersonerna. 

Telefonens/mobiltelefonens positiva effekter är att intervjupersonerna har alltid möjlighet att 

ringa och bli nådd samt att mobiltelefonen har många användbara funktioner till exempel 

SMS, kalender, påminnelsefunktion, MP3 och miniräknare. Betydelsen av ovan nämnda 

funktioner som kan hjälpa/stödja intervjupersonerna kan styrkas av Gillberg (1997) & 

Gillberg (2005) som beskriver att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

svårigheter med minnet, förändringar och social interaktion. I resultatet framkom det att 

intervjupersonerna känner ökad självständighet när de använder telefon/mobiltelefon. Vilket 

även kan styrkas av Hallberg (2009) där det konstaterats att mobiltelefonen ökar 

självständigheten hos personer med ADHD. I resultatet framkom att intervjupersonerna 

upplever telefonen/mobiltelefonen som stöd och hjälp i bland annat situationer som att det är 

enkelt att få kontakt med folk, vill de inte prata kan de skicka SMS, skriva in påminnelser i 

kalendern, lyssna på musik för att skärma av sig från omgivningen och använda miniräknaren 

i affären. I resultatet framkom även att intervjupersonerna har negativa erfarenheter av 

telefon/mobiltelefon. Intervjupersonerna tycker det är jobbigt att hålla reda på 

röstmeddelande, lyssna av telefonsvarare och automatiserade tjänster och knappval. Vilket 

kan styrkas av Gillberg (1997) & Gillberg (2005) & Kurani (2007) som beskriver att personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårigheter att bibehålla uppmärksamhet 

och fokus på aktiviteter samt att de kan ha svårt att uttrycka sig i tal/skrift och social 

interaktion. Andra negativa erfarenheter med telefon/mobiltelefon som framkom i resultatet 

var att knappsatserna på mobiltelefonen är små vilket gör det jobbigt att använda knappsatsen. 

Resultatet visade även att om intervjupersonerna av någon anledning är tvungen att byta 

telefon upplevdes det jobbigt. Vilket kan styrkas av Beckman (1999) & Gillberg (1997) & 

Gillberg & 2005 som beskriver att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

svårigheter med motoriken samt att alla sorters förändringar och lära sig nya saker och ta del 

av ny information. 

I resultatet framkom att intervjupersonerna upplever det svårt att köpa ny vardagsteknologi 

över huvudtaget inte enbart telefon/mobiltelefon utan även spis och mikrovågsugn. Köp av en 

ny produkt innebär både förändringar i själva användandet samt att de behöver lära sig den 

nya produkten vilket kräver uppmärksamhet, nya funktioner behöver läggas på minnet samt 

att de eventuellt måste läsa i en manual för att förstå produktens användbarhet. I och med att 

intervjupersonerna har dessa svårigheter väljer några av intervjupersonerna att köpa så enkla 

och likvärdiga produkter som tidigare. Denna strategi gör att produkten snabbt och enkelt kan 
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börja användas och energin läggs på användandet istället för på att lära sig helt nya 

funktioner. Ovan nämnda svårigheter med mobiltelefon framkom även i Hallbergs studie 

(2009). 

I resultatet framkom även att intervjupersonerna har svårigheter när de är i affärer eller på 

andra platser där de behöver vänta antingen i kö eller ta kölapp. Denna typ av aktivitet innebär 

att intervjupersonerna inte vet hur lång tid det tar samt att det kan var andra sinnesintryck som 

stör deras koncentration. Detta kan styrkas av Beckman (1999) & Carter, Meckes, Pritchard, 

Swensen, Wittman & Velde (2004) & Gillberg (1997) & Gillberg (2005) som beskriver att 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt med sociala kontakter, 

perception och uppmärksamhet. 

I resultatet framkom även att intervjupersonerna upplever svårigheter vid kassan, de vet inte 

hur kortautomaterna fungerar och om det finns myntautomat. Detta kan styrkas av Beckman 

(1999) & Carter, Meckes, Pritchard, Swensen, Wittman & Velde (2004) & Gillberg (1997) & 

Gillberg (2005) som beskriver att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

svårt med förändringar och social interaktion, tidsuppfattning och uppmärksamhet. En annan 

svårighet som framkom i resultatet är att intervjupersonerna känner sig stressade och blir 

frustrerade i affären eftersom de varje gång behöver fråga om hur de ska gå tillväga eller 

behöver bli påminda av kassapersonalen. Denna osäkerhet och stress kan leda till att 

intervjupersonerna ibland väljer att inte besöka vissa affärer eller plaster. Intervjupersonerna 

vill gärna handla i samma affär för att slippa den sortens problem vilket är en bra strategi för 

att minimera eventuell stress och oro som de annars behöver utsätta sig för. Betydelsen av 

detta styrks även Olsson (2007) som beskriver att personer med Aspergers syndrom upplever 

det svårt med sociala kontakter, de vet inte hur de ska inleda och fortsätta föra ett samtal samt 

att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt att skilja på vilken 

information som är viktig i affären eller på andra offentliga plaster. 

I resultatet framkom det att några av intervjupersonerna använder någon form av 

tidshjälpmedel som bland annat digitalklocka, äggklocka och Handifon. Dessa tidshjälpmedel 

hjälper personerna att på ett enklare sätt hålla koll på tiden och även slippa att fundera på hur 

lång tid han/hon kan duscha samt att eventuellt bli fast i aktiviteten. Betydelsen av denna typ 

av hjälpmedel styrks av Gillberg (2005) & Frank LoPresti, Mihailidis & Kirsch (2004) Olsson 

(2007) som beskriver att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 
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svårigheter med minnet och lätt fastnar i aktiviteter de påbörjar. Även Olssons (2007) menar 

att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårigheter att anpassa 

aktivitetsutförandet i tid och miljö. Vilket framkom i resultatet genom att intervjupersonerna 

har svårt att planera hur lång tid exempelvis dammsugning tar och när aktiviteten påbörjats är 

det svårt och avsluta samt blir personen avbruten är det svårt att börja om igen. 

I resultatet framkom även att intervjupersonerna inte förändrar sitt tillvägagångssätt när de 

använder exempelvis diskmaskin, tvättmaskin eller mikrovågsugn. Intervjupersonerna 

använder sig alltid av samma program/effekt och tycker det fungerar bra. Detta kan styrkas av 

Olsson (2007) som beskriver att eventuella förändringar i aktivitetsutförandet innebär stress, 

irritation och förvirring. Det konstateras även att det krävs ett aktivt arbete för att byta rutiner. 

Samt att förmågan att vara flexibel är nedsatt vilket gör att det är svårt med förändringar. 

Intervjupersonerna har svårt att förklara varför det valt att utföra handlingarna på ett speciellt 

vilket kan styrkas av Olsson (2007) som beskriver samma svårigheter. 

I resultatet framkom att intervjupersonerna använder Internet i varierande utsträckning, men 

erfarenheterna av användandet är positivt. Internet gör att intervjupersonerna snabbt kan söka 

och få tag i information, betala räkningar samt att de slipper ta personlig kontakt med andra 

människor och passa tider. Intervjupersonerna kan med hjälp av Internet på egen hand 

bestämma när, var hur informationen ska hämtas eller räkningarna ska betalas. Några av 

intervjupersonerna tycker att det var svårt med att betala räkningar till en början, men efter att 

de gjort det några gånger gick det bra. Svårigheter som kan uppstå är när bankerna ändrar sina 

sidor och tillvägagångssättet för användaren ändras. Denna sorts förändring är svår eftersom 

intervjupersonerna får börja förändra sitt sätt att betala räkningar vilket styrks av Beckman 

(1999) & Carter, Meckes, Pritchard, Swensen, Wittman & Velde (2004) & Gillberg (1997) & 

Gillberg (2005) som beskriver att dessa svårigheter ofta är ett problem i aktivitetsutförandet 

för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

I resultatet framkom att användande utav betalkort eller andra kort varierade bland 

intervjupersonerna. Vilket kan bero på att några av dem är vana vid att hand ha kort och några 

är det inte. Intervjupersonerna som använder kort kan inte tänka sig något annat och tvärtom. 

Vilket kan styrkas av Beckman (1999) & Carter, Meckes, Pritchard, Swensen, Wittman & 

Velde (2004) & Gillberg (1997) & Gillberg (2005) som beskriver att personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt för förändringar. Några av 
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intervjupersonerna vill inte ha kort, de vill se pengarna konkret i handen annars har de svårt 

att förstå hur mycket pengar de har.  

I arbetsterapeutens arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det 

därför viktigt att tar reda på personens intresse, prioriteringar och mål samt utreder personens 

resurser och begränsningar (Reynolds, 2006; Watling, Tomchek & La Vesser, 2005; Olsson, 

2007). Det är även viktigt att aktiviteten tränas i miljön där den ska genomföras (Murray-

Slutsky, 2004). Med hjälp av detta kommer arbetsterapeuten fram till lämplig hjälp/stöd, 

träning, lösningar och strategier för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Genom att arbetsterapeuten använder sig av olika strategier som att skapa trygghet i kontakten 

med personen, identifierar meningsfulla aktiviteter, lär ut metoder för att använda 

vardagsteknologin i aktivitetsutförandet och stödja personen i aktivitetsutförandet. 

Strategierna bidrar tillsammans till den ökade delaktigheten i aktivitet hos personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kielhofner (2002) beskriver ett sätt för 

arbetsterapeuten att påverka en persons görande, känsla, och/eller tänkande för att uppnå 

önskad förändring. För att personen ska känna sig delaktig i aktivitetsutförandet måste det 

skapas trygghet för personen. Vilket arbetsterapeuten gör genom samtal och aktiviteter med 

personen. Detta är även viktigt för arbetsterapeuten att tänka på eftersom personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt med sociala kontakter. Tryggheten stärks 

även genom att arbetsterapeuten är tydlig och konkret i samtalen. Tydlighet kan vara viktigt i 

arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eftersom de ofta har 

nedsatt kognitiv förmåga som exempelvis bristande uppmärksamhet. Trygghet skapas också 

för personen om arbetsterapeuten anpassar miljön där vardagsteknologin ska användas.  

Genom intervjuer och observationer får arbetsterapeuten information om personen och kan 

genom det anpassa miljön. En anpassad miljö kan leda till att personen känner sig tryggare 

och delaktigheten i att använda vardagsteknologin i aktiviteten kan öka. Kielhofner (2002) 

menar att arbetsterapeuten utvecklar en förståelse för personen som rör klientens tankar, 

känslor och styrkor. 

Den andra viktiga strategin för att öka personens delaktighet är det också viktigt att 

arbetsterapeuten identifierar aktiviteter som känns meningsfulla för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att identifiera dessa aktiviteter måste 

arbetsterapeuten använda olika bedömningar med stöd av instrument samt observation av 

personen och eventuellt kompletterande samtal. Inom arbetsterapi beskrivs betydelsen av att 
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identifiera meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 2002; Fischer, 1998). Enligt Kielhofner 

(2002) behöver arbetsterapeuten kunna identifiera en persons nivå av personliga förmågor och 

miljöfaktorer som kan främja aktivitetsutförandet och delaktigheten. Identifiering av 

meningsfulla aktiviteter ger personen en förståelse av de personliga och miljömässiga 

möjligheter och resurser som finns tillgängliga. Den kan också ge personen information om 

valmöjligheter för att underlätta användandet utav vardagsteknologi i aktivitetsutförandet 

samt öka delaktigheten i arbete, fritid och dagliga aktivteter. En modell som arbetsterapeuten 

kan använda sig av är A Model Of Human Occupation (MoHO) som tar upp betydelsen av att 

”terapeuten” tar hänsyn till bl.a. klientens intressen, vilja, känsla av kapacitetsförmåga och 

upplevelser av aktivitetsutförande, för att få förståelse för patienten (Kielhofner, 2002). 

Författaren menar att eftersom personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha 

svårt att utföra sina dagliga aktiviteter, då olika moment kräver energi kan det vara viktigt att 

identifiera aktivteter som de upplever som meningsfulla för att främja delaktighet. Eftersom 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara inaktiva är det viktigt att 

motivera dem för att uppnå delaktighet. Detta kan arbetsterapeuten göra genom att planera 

och föreslå aktivteter. Creek (2002) beskriver att arbetsterapeuten kan öka personens 

motivation för aktivitetsutförandet genom att välja aktivteter som personen ser som värdefulla 

ur en personlig och social aspekt. Vidare menar Creek (2002) att arbetsterapeuten kan 

motivera personen genom att erbjuda en anpassad miljö som främjar aktivitetsutförandet. 

Författaren menar att om en person har meningsfulla aktiviteter i sitt liv och klarar av att 

utföra dessa så kan det kanske leda till ökad självkänsla, tillfredsställelse och livsglädje samt 

ökad delaktighet i aktivitet. 

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara i behov av att lära sig olika 

metoder för aktivitetsutförandet för att självständigt kunna använda vardagsteknologin olika 

dagliga aktiviteter. Genom att arbetsterapeuten lär personen att ha struktur i vardagen kan 

utförandet av dagliga aktiviteter underlätta. Arbetsterapeuten kan göra det genom att införa 

dags-veckoscheman samt organisera i hemmiljön för att skapa struktur i vardagen. Kielhofner 

(2002) menar att struktur kan bidra till att skapa rimliga krav för personer vid aktivitetsval, 

utförande av aktiviteter samt upprätthållande av vanor och roller. Struktur ger personen en 

känsla av kontroll och tydliggör möjligheter och hinder i miljön. Struktur kan därför användas 

för att uppfylla förväntningar och finna sina roller samt ingå i grupper. När arbetsterapeuten 

lär personen att utföra en aktivitet är det viktigt att en aktivitet lärs ut en åt gången så att 

personen kan känna sig nöjd. Detta kan styrkas av Roberts (2002) som menar att aktiviteten 



33

måste utföras regelbundet och att varje steg måste repeteras till dess att personen klarar av att 

utföra aktiviteten självständigt. Goda resultat vid varje steg är viktigt både för att öka 

förståelsen och för att bygga upp självförtroendet. Detta visar på vikten av att aktivitetens 

krav ska överensstämma med personens kapacitet. Roberts (2002) menar även att framgång i 

aktivitet är viktigt för lärandet. Inlärningen av metoder underlättas av verbala instruktioner 

och repetition samt av utförande av ett moment i taget. Instruktionerna bör vara tydliga och 

kortfattade samt upprepas vid behov. Personen bör känna att han/hon kan behärska utförandet 

av ett moment innan man går vidare med nästa moment av aktiviteten. Dessa strategier 

medför att personen känner att aktiviteten är en utmaning som han/hon har förmåga att 

kontrollera. 

Ytterliggare en viktig bit i arbetet med personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är att ge stöd via aktivitetsutförandet. Detta kan arbetsterapeuten göra 

genom att görs tillsammans med personen till en början och sen överlåter arbetsterapeuten 

mer och mer ansvar till personen tills den kan utföra aktiviteten självständigt. Möjligheten att 

nyttja aktivitet och praktiskt öka kraven på självständigt utförande av den är en 

arbetsterapeutisk styrka och ett arbetssätt som används och anses framgångsrikt (Kielhofner, 

2002). Arbetsterapeuten kan stötta personerna genom att följa med dem ut i samhället samt ta 

kontakt med olika myndigheter. Detta är viktigt eftersom personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har dåligt självförtroende och väljer därför att inte utföra någon 

aktivitet. Arbetsterapeutens förhållningssätt gentemot personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är också viktigt för att stärka deras självkänsla. Detta kan 

arbetsterapeuten göra genom att ge positiv feedback. Enligt Kielhofner (2002) gör 

uppmuntran att positiva tankar och känslor kring ett aktivitetsutförande ökar. Viktigt är även 

att arbetsterapeuten anpassar nivån på aktiviteten så att rimliga krav ställs som stärker 

självförtroendet och ökar delaktigheten. Creek (2002) beskriver att arbetsterapeuten kan stötta 

personen genom att gradvis förändra kraven som ställs på personen genom att bryta med 

aktiviteten i mindre delar och anpassa miljön där aktiviteten ska utföras. Det är också viktigt 

att arbetsterapeuten följer upp personens aktiviteter. Uppföljningen ger möjlighet till att 

diskutera hur det har gått och hur de ska gå vidare. Arbetsterapeuten kan även agera coach 

och vara till stöd för personen på det viset, att vara en stöttepelare och kontaktperson åt 

personen. Enligt Kielhofner (2002) fungerar arbetsterapeuten som en coach när de instruerar. 

Demonstrerar, guidar, verbalt uppmuntrar och/eller fysiskt uppmanar personen. Coachning är 

ofta riktad mot att skapa utförande kapacitet och öka förmågan hos personen.  
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Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

erfarenheter av att använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter. För att på ett optimalt 

sätt studera personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars erfarenheter att använda 

vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter, valdes semistrukturerade intervjuer som sedan 

analyserades med metod för kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Metoden fungerade bra och resultatet har gett förståelse för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningars erfarenheter av att använda vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter. 

Kvalitativ metod var lämplig eftersom författaren hade som avsikt att beskriva personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningars erfarenheter och få förståelse för ett område. 

Kvalitativ metod skapar information av olika karaktär och forskaren får erfarenheter för att 

beskriva innebörden av vad den intervjuade uttryckt (Kvale, 1997). 

En omfattande litteratursökning inom området gjordes som första förberedelse inför 

datainsamling och analys. Som intervjuare är det av stor vikt att vara expert på området för att 

kunna fatta avgörande beslut under forskningsintervjun (Kvale, 1997). Eftersom författaren 

själv är verksam och dagligen möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

har författaren god kunskap om lämpligt av personer med denna problematik. En styrka i 

studien var att författaren och deltagarna inte hade träffats tidigare, vilket innebar att 

deltagarna inte hade någon uppfattning om författaren. En bra intervjuare bör tränas i 

intervjuteknik och detta sker allra bäst genom praktiska intervjuer (Kvale, 1997). En svaghet i 

studien var att det inte genomfördes en testintervju innan första intervjun. Det hade troligen 

bidragit till bättre förberedelse och mer kunskap om eventuella svårigheter som kan 

uppkomma under intervjuerna. Efter att författaren gått igenom första intervjun och analyserat 

den fann författaren sig starkare i sin roll som intervjuare och intervjuarena utvecklades och 

blev mer innehållsrika. Intervjuer av god kvalitet och innehållsrikedom anses avgörande för 

kvaliteten i kommande analysprocess (Kvale, 1997). Trots initiala problem med 

datainsamlingen uppfattar författaren att texterna var tillräckligt rika och omfattande för att 

beskriva personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erfarenheter av att använda 

vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter vilket stärker trovärdigheten. En svaghet i studien 

var att endast åtta personer deltog i studien. Enligt Kvale (1997) kan en liten målgrupp vara 

tillräcklig för att täcka erfarenheter av fenomenet, det viktiga anses vara de enskilda 

intervjuernas rikedom på innehåll. En styrka i studien var att författaren fann mättnad i 
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innehållet när materialet analyserades vilket indikerar att antalet intervjuer och kvalitén på 

intervjuerna var tillräckligt. Studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om 

intervjupersonerna inte hade bott i egna boende utan på gruppboenden eller andra former av 

behandlingshem. Miljön på boenden är ofta mer anpassade och andra former av hjälpmedel 

och stöd kan även finnas vilket kunde ha påverkat individens erfarenheter av att använda 

vardagsteknologi i vardagliga aktiviteter. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Vilket innebär att samma frågor 

ställs till alla deltagarna och frågorna har öppna svarsmöjligheter. Det ger deltagarna samma 

chans att säga sin åsikt om samma fråga. Författaren till studien anser att semistrukturerade 

intervjuer passade bra som datainsamlingsmetod för att deltagarna fick möjlighet att fritt 

berätta utifrån redan bestämda produkter och möjlighet gavs för dem att även berätta om sina 

erfarenheter kring produkterna. Tillförlitligheten i studien stärktes eftersom författaren utgick 

ifrån deltagarnas egna erfarenheter. Författaren hade valt ut produkter inom vardagsteknologi 

som är vanligt förekommande i samhället vilket gjorde att deltagarna hade god kunskap om 

ämnet och kunde på det viset ge rik och bred information vilket stärker studiens pålitlighet. 

En svaghet är att författaren använde bandspelare vid intervjutillfällena vilket kan ha gjort att 

deltagarna känt sig hämmade. Studiens tillförlitlighet stärktes tack vare att bandspelaren 

användes och det innebar att ingen information gick förlorad (Holloway & Wheeler, 2002; 

Kvale, 1997). En styrka i studien var att intervjuaren och forskaren var samma person. Vid 

kvalitativa intervjuer är det en stor fördel om forskaren själv utför alla eller en del av 

intervjuerna. En viktig ingrediens vid tolkning och analys är minnet. De intryck intervjuaren 

får vid själva intervjun kan aldrig ersättas med noggranna bandinspelningar, anteckningar och 

eller utskrifter. Värdefullt för analysarbetet är också det som intervjuaren ser och hör eller 

”läser mellan raderna” (Trost, 2005). En svaghet i studiens tillförlitlighet var att deltagarna 

inte fick ta del av exakt vilka frågor och produkter som skulle ställas innan intervjun (Kvale,

1997)

Dataanalysen skedde enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket är en analysmetod som 

skapar struktur och hanterbarhet samt är ett nödvändigt stöd i bearbetningen. Den ger stöd i 

att genomarbeta texten på ett noggrant och strukturerat sätt och sker i en fram- och 

tillbakaprocess mellan texten som helhet och delar av texten där grundmaterialet bearbetas i 

olika steg. Detta anser författaren vara helt tydligt även i denna studie vilket kan anses som en 

styrka. Graneheim och Lundman (2004) skriver också att det stärker en studies trovärdighet 
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om den mest lämpliga metoden för dataanalys används och om de mest passande 

meningsenheterna väljs ut. Under bearbetningen av materialet medverkade även handledaren 

för att öka pålitligheten i de koder och kategorier som framkom vilket även stärker studiens 

trovärdighet ( Holloway & Wheeler, 2002). 

I resultatdelen har studiens trovärdighet stärkts genom detaljerade exempel och citat från 

intervjuexterna används. Enligt Kvale (1997) är citat ett sätt att exemplifiera materialet som 

analyseras. Studiens trovärdighet stärks också genom citat (Holloway & Wheeler, 2002; 

Graneheim & Lundman, 2004). En svaghet i studiens trovärdighet är att ingen av deltagarna 

läst igenom det utskrivna materialet eller resultatet för att se om det ger en sann och rättvis 

bild av deras erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2002). Graneheim och Lundman (2004) 

framhåller också att det är upp till läsaren att avgöra om studien är överförbar till någon annan 

grupp eller annat sammanhang men att författaren kan ge ett utlåtande om sin åsikt. Då endast 

åtta personer deltog i studien kan inte resultatet generaliseras men författaren kunde ändå 

urskilja mönster och likheter i deltagarnas berättelser. Enligt Kvale (1997) är inte syftet med 

kvalitativa studier att dra generella slutsatser, vilket heller inte syftet med denna studie. 

Slutsatser

Som avslutande sammanfattning kan framhållas att resultatet av denna studie bidrar med en 

förståelse för vilka svårigheter och strategier vardagsteknologin kan innebära i 

aktivitetsutförandet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Resultatet ger också indikationer för vad arbetsterapeuter bör beakta i sitt arbete med dessa 

diagnosgrupper individernas intresse, prioriteringar och mål. Dessutom bör de ha god kunskap 

och förståelse samt ett genomtänkt och ödmjukt förhållningssätt i arbetet med personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Viktigt för arbetsterapeuten i sitt arbete med 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är att skapa en trygghet för personen i 

aktivitetsutförandet när vardagsteknologi ska användas. Vilket arbetsterapeuten gör genom 

samtal och i aktiviteterna. Arbetsterapeuten måste också identifiera de aktiviteter som känns 

meningsfulla för personen där vardagsteknologin används för att öka delaktigheten. Samt lära 
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ut olika metoder för att använda vardagsteknologin i de vardagliga aktiviteterna på ett 

tillfredsställande sätt.  

Positiva effekter med studien är att arbetsterapeuter och andra professioner som arbetar med 

den här målgruppen får en djupare kunskap i ämnet och hur de ska arbeta och bemöta dessa 

personer. Vilket leder till bättre förståelse och förhoppningsvis mindre missförstånd och 

missnöje bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessutom kan 

personerna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar få en ökad insikt i hur och på vilket 

sätt de kan få hjälp och stöd i att fungera lättare i vardagen både hemma och i samhället. Det 

som kan konstateras är att vidare forskning behövs inom området. Denna studie kan vara en 

början på framtida forskning inom ämnet.
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Bilaga 1

Boden xxxx-xx-xx

Förfrågan om deltagande i studie

Under våren 2008 kommer ett projekt göras vid Luleå tekniska universitet. 
Projektet handlar hur man använder olika tekniska föremål (exempelvis 
bankomat och mobiltelefon) i sin vardag. Jag som kommer att genomföra detta 
projekt läser en fördjupningskurs i arbetsterapi. För att få svar på mina frågor 
vill jag samtala med cirka tio personer och därför frågar jag dig om du vill vara 
med i mitt projekt. Skälet till att du får detta brev är för att jag har vänt mig till 
Riksförbundet Attention Norrbotten där en kontaktperson från Attention har 
skickat brevet till dig.

Att vara med innebär att vi träffas och pratar kring användandet av olika 
tekniska föremål som du använder hemma och på jobbet/fritiden. Vårt samtal 
spelas in på band och kommer sedan att skrivas ut ordagrant. Att vara med är 
frivillig och vill du avbryta även om du tackat ja är det inget hinder. All 
information kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen kommer att 
kunna känna igen vad just du berättat i den färdiga rapporten. 

Samtalen kommer att ta ca 30 minuter. Samtalet kan genomföras hemma hos dig 
eller någon annan plats där du hellre vill träffas. Om du vill vara med i mitt 
projekt var vänlig och sänd in svarsblanketten på nästa sida i det bifogade 
svarskuvertet så tar jag (Alexandra) kontakt med dig för att bestämma tid, dag 
och plats för vårt samtal.

Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 
universitets hemsida, http://epubl.ltu.se. 

Om du har frågor eller funderingar kring deltagandet kan du kontakta mig.

Med vänliga hälsningar

Alexandra Olofsson

0921-53353

Norale-9@student.ltu.se

Handledare är Maria Prellwitz, universitetslektor vid Institutionen för 
hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, tel: 0920-49 10 00

http://epubl.ltu.se
mailto:9@student.ltu.se
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