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Sammanfattning 
I hjälpmedelsteknologi är det fler än en användare som man måste ta hänsyn till när man utvecklar 
produkter. Den första och viktigaste är slutanvändaren som är den som behöver produkten i 
vardagen för att kunna leva ett någorlunda normalt liv. Den andra är stödpersonen som i många 
fall är den som förbereder produkten för användning av slutanvändaren.  

Denna rapport presenterar masterexamensarbetet utfört av Mattias Bygge och Sofie Strand på 
KTH Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm. Kunden för projektet var Abilia, ett företag som 
utvecklar, tillverkar, och säljer hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Målet med detta 
projekt var att omdesigna deras kognitiva planeringstavla. Produkten används som ett visuellt 
hjälpmedel av personer som har problem med tidsuppfattning och planering av aktiviteter.    

Projektet inleddes genom en literaturstudie och intervjuer med personal på Abilia. Detta lade 
grunden för användarstudierna där både slutanvändare och stödpersoner deltog. Utifrån 
användarstudierna så genererades ett flertal koncept varav fem stycken evaluerades mot original 
produkten och som presenterades för företaget under en delpresentation. De två koncept som erhöll 
högsta ranking i evalueringen var (1) Extra Hours och (2) Extra Hours Bistable. Koncepten 
undersöktes ytterligare och kom slutligen att kombineras till ett gemensamt koncept.  

Det slutgiltiga designförslaget är Day Master, en flexibel planeringstavla som riktar sig mot 
personer med en kognitiv funktionsnedsättning som försvårar för dem att hålla koll på tiden och 
planera aktiviteter. Produkten visar tid och veckodagar visuellt med hjälp av färgade LED lampor 
som stödpersonerna lätt och intuitivt kan programmera för att passa slutanvändarens individuella 
behov. Day Master ger möjligheten att själv bestämma antalet timmar som distribueras mellan dag 
och natt. Den har ett spann på 12-18 timmar för dagtid och återstående timmar läggs på natttid.  

Tillbehören som har utvecklats för denna produkt är ett enkelt magnetiskt plastskydd och två 
stycken olika ställ, ett för bilder och ett för whiteboardpennor. Alla tillbehör fästs på 
whiteboardtavlan med hjälp av magneter. 
 
 

Keywords: Kognitiv funktionsnedsättning, funktionshinder, tidshjälpmedel, minneshjälpmedel, 
NPF, välfärdsteknologi, HCD, användarstudier, produktutveckling, iterativ design  
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Abstract 
In assistive technology, there are mainly two different users that needs to be taken into account 
when developing products. The first, and most important, is the end-user who requires the product 
in order to function and live a normal life. The second is the support person who, for some 
products, needs to assist the end-user by preparing it to be used.  

This report presents the master thesis project conducted by Mattias Bygge and Sofie Strand at 
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. The client was Abilia, a company that research, 
develop, manufacture and sell assistive technology to people with impairments. This main goal of 
this project was to redesign a cognitive planning board. The product is used as a visual aid by 
people who has difficulties in planning daily activities and keeping track of time.  

In order to develop the product in a suitable way, a literature study and interviews with Abilia’s 
employees laid the foundation for the user studies that were conducted with end-users and support 
people. Several concepts were generated and five were evaluated against the original product and 
presented to the company. The two concepts that received the highest ranking, (1) Extra Hours 
and (2) Extra Hours Bistable, were further investigated and were eventually developed into one 
single hybrid concept.  

The final design proposal is Day Master, a flexible planning board intended for people with a 
cognitive impairment that impedes their ability to plan daily activities and keep track of time. The 
product visually displays time and weekdays by using coloured LED lights, which support people 
may program without difficulty to fit the end-user’s preference. The amount of hours is changeable 
with a range of 12-18 hours of daytime and with the remaining hours distributed to night-time. 

The accessories that have been developed for this products are a simple protective cover, and two 
holders, one for images and one for whiteboard markers. All accessories attaches to the planning 
board with magnets. 
 
 
 
Keywords: Cognitive impairment, disability, neuropsychological disorder, medical device, 
memory aid, assistive technology, user-centered design, user studies, product development, 
iterative design 
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relevant literature, but also shared his expertise and provided us with valuable feedback for design, 
from the early concept generation to the final concept design. He also provided us with a 
Memodayplanner, which was of great help and made it possible for us to compare our concept 
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Secondly, we would like to thank the professors at KTH who provided their expertise and 
knowledge during the project.  
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feedback and her expertise within the field of user studies. You have supported us greatly and was 
always willing to help us when we needed it.  
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project, Mikael Hellgren and Staffan Qvarnström for their advice on mechatronics, and Mats 
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our user studies and provided us with the knowledge of how the product is being used today.  

Mattias Bygge & Sofie Strand 
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NOMENCLATURE 

This section explains the Definitions and Abbreviations that are used in this Master thesis. 

Definitions 

Benefit-Risk Determination - the analysis of all assessments of benefit and risk of possible 
relevance for the use of the device for the intended purpose, when used in accordance with the 
intended purpose given by the manufacturer 

Bill of Materials (BOM) - A list of materials, components, and/or product structure needed to 
manufacture a product 

Brand image - The impression in the consumer’s mind of the company’s ‘personality’ and how 
it is reflected in their products  

Computer Aided Design (CAD) - software used to create precision drawings and technical 
illustrations. Can be used in order to create two dimensional drawings or three dimensional 
models 

Ecodesign - Product development that facilitate and enables sustainable development  

Graphical user interface (GUI) - a visual way of interacting with an electronic product using 
items such as windows, icons and menus  

Hälso- och sjukvårdslagen (HLS) - A regulation concerning health and medical care in Sweden 

Layperson - someone who does not have a formal education in healthcare or a medical 
discipline 

Light emitting diode (LED) - Small light sources which the product and concepts use to 
visualize time. 

Medical Device - any instrument, apparatus, appliance, software, implant, reagent, material or 
other article intended by the manufacturer to be used, alone or in combination, for human beings 
for medical purposes 

Medical Device Regulation (MDR, or EU 2017/745) – A regulation for product development 
of medical devices by the European Parliament and Council. 

Memodayplanner (MDP/MDP3) - The original planning board  

Municipality and the county council (sve: kommuner och landsting)  

PCB (Printed Circuit Board) - mechanically supports and electrically connects electronic 
components. The electronic components such as the microprocessor, clock, LED lights and 
display is mounted on PCBs. 

Risk - the combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm 

  

User - any healthcare professional or lay person who uses a device 

User Studies - An evaluation that investigates how users interact with the product and that 
directly involves the user, for example interviews, surveys, and more.  

The 10 Golden Principles (GP) - A summary of several guidelines that may be used for 
developing products using an ecodesign perspective 

User Interface (UI) - The feature or device that allows a user to communicate directly with an 
electronic device or application 
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“Abilia gives people with special needs the 
power to become independent and take control of 
their daily lives.”   
 

(Abilia.se [a], 2018) 
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1  INTRODUCTION 

This chapter introduces the background and purpose of the thesis project. It outlines the frame of 
reference that was used in order to keep the project on track and it also describes the methodology 
and the limitations. 

 

 

1.1 Background 
Abilia is a merger between several companies within the field of assistive technology. They have 
over 40 years of experience in the field and approximately fifty employees situated in several 
offices across Sweden, Norway and the United Kingdom. Their headquarters is located in 
Stockholm, Sweden and they export their products to around 20 countries and they are 
continuously working on expanding their business. 

Abilia is active within the field of assistive technology, which means that they research, develop, 
and sell assistive devices that help people with both physical and cognitive disabilities. Abilia 
believes that everyone has the right to live an independent and fulfilling life and they fastidiously 
work to assure this belief. Furthermore, many of the employees at Abilia have either professional 
or personal experience with disability, either on a professional or a personal level and that this is 
what makes the employees committed to the vision and values of the company (Abilia.se, [a] 
2018).  

This project would focus on the redesign of one of Abilia’s most important and bestselling 
products, an analogue planning board that helps the user to structure daily activities and to keep 
track of time.  

1.2 Purpose 
This thesis project had two main purposes.  

The first purpose was to develop and redesign the analogue planning board. The new design 
needed to be better adapted to the users’ needs, including both the end-user and the support 
people’s requirements for simplicity, clarity, aesthetic values, and discretion. Furthermore, the 
design should reflect Abilia’s vision and vales and preferably have a stronger brand image than 
today. Finally, the project aim for a low cost for a production value of 3000 units per year. 

The second purpose was to develop accessories for the product.  
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Figure 1. The iterative design process (Steinbeck, 2011) 
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1.3 Frame of Reference 
At the start of the project, a theoretical framework was established and used to keep the progress 
going in the right direction. Extensive research was conducted within the Frame of Reference that 
had been divided into several relevant fields. The three main fields were categorised as cognitive 
disorders, assistive technology, and information about the original product.  

Before contacting the user groups, a thorough understanding about the user group and their needs 
was developed. For this purpose a literature review was conducted using literature from several 
different sources. Some articles, journals, books, webpages, data sheets and other literature were 
either provided or recommended by the company. Other literature was acquired by searching 
through databases such as ScienceDirect, Scopus, Web of Science and KTHB.  

The keywords used in the search included the following words in several different combinations: 

 

in english: assistive aids, assistive technology, medical devices, memory aid, 
memory device, neuropsychological disorder, cognitive disabilities, cognitive 
impairment, intellectual disabilities, cognitive rehabilitation, colour sensitivity, 
light sensitivity. 

 

in swedish:  NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättning, kognitiva handikapp, 
kognitiva funktionsnedsättningar, funktionshinder, tidshjälpmedel, hjälpmedel, 
kognitivt stöd, Abilia, minneshjälpmedel, arbetsterapeut*, rehabilitering, 
ljuskänslighet, psykiska funktionshinder, välfärdsteknologi. 

1.4 Methodology 
Before starting the project a risk analysis that covered the thesis project was created, see Appendix 
1: Risk Analysis. 

This thesis project was conducted using an iterative design research process (A.Milton & 
P.Rodgers, 2013). To use an iterative design approach means that the project’s different phases 
are repeated in a cyclic process that feed into each other, see Figure 1. The author Enginess (2018) 
claims that some of the advantages gained by using this methodology is that it:  

 provides robust user feedback 

 can catch problems early on in the design process 

 significantly improves usability, and  

 is efficient and cost effective.  

This project was also conducted using a human centered design approach where the user is 
involved in the development of the new product. The exact methods that were used for each phase 
in the project are explained in more detail in the relevant chapters. 
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1.5 Delimitations 
The main focus of this thesis project was to redesign a planning board based on a previous design. 
The company requested that the final design would be an analogue product, which eliminated any 
digital or app based solutions. They also wanted to keep all existing functions of the original 
product in the redesigned version.  

This project does not include any software programming or development of electronics. However, 
while the specific electronic components will not be selected, the existing electronic components 
will be examined and possible technologies will be investigated. There are mainly two reasons for 
this. The first reason is to develop an understanding whether the intended product functions are 
realistic and can be achieved. The second reason is to investigate how much space the electronics 
will require inside the product.  

This master thesis had a limited time frame of approximately 20 weeks and was conducted by two 
students at the Industrial Design Engineering track at KTH, in Stockholm.  
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Figure 2. Persona 
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2  FRAME OF REFERENCE 

This chapter presents the theoretical framework that was used in order to create a solid 
background for this thesis project. It will present a persona that is used to describe some common 
terms and definitions that was encountered during the investigation into the frame of reference, 
see Figure 2. For example, the persona will describe what it means to have a cognitive disorder 
and which assistive technologies that are available and how they may be acquired. This chapter 
also presents which aspects that should be taken into account when developing cognitive aids. 
Finally, this chapter introduces Abilia’s original planning board.  

2.1 Persona 
Klara is seven years old and lives in a small apartment in Stockholm with her father.  

She has a cognitive impairment. For her, it means that she has problems with time. Without her 
father’s help, she doesn’t know for how long time she should spend on brushing her teeth compared 
to how much time it takes to commute to her school in the city. Another trouble Klara has is 
differentiating between daytime and night-time. For example, she can wake up in the middle of 
the night and think it is time to go to school. Or sometimes she thinks it is time to go to bed directly 
after eating lunch. Klara also has problems knowing in which order she should complete certain 
activities. Is breakfast before or after brushing her teeth? Or getting dressed?  

Klara has a cognitive impairment that affects her ability to understand and keep track of time and 
activities. At first, her father needed to guide her to every activity, but recently Klara has been 
using the Filofax. The Filofax is a picture folder that contains images of all the activities that Klara 
needs to do and in which order. After each activity has been completed Klara crosses out the 
completed activity and moves on to the next activity in the sequence. However, the Filofax means 
a lot of work for Klara’s father who needs to update it every single day with new pictures for Klara 
to cross out.  

What Klara needs is an assistive aid, or more specifically, a cognitive aid for planning and keeping 
track of time and activities. Assistive technology is prescribed by occupational therapists to the 
end-users. In this case, the end-user would be Klara as she is the one who needs help to manage 
time and activities. On the other hand, Klara’s father is her support person, who is the one to help 
her by preparing the activities.  

 

The introduction of the persona Klara is only a short summary of the information acquired about 
cognitive impairment and assistive aids. A more detailed description about these topics are 
provided in Appendix 2: Frame of Reference.  
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Figure 3. Designing aspects for cognitive aids 

 

 

 
Figure 4. The five pillars of branding 
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2.2 Designing products for people with cognitive disorder 
When designing products for people with cognitive disorders some aspects have to be accounted 
for. The most important one is that the design is intuitive to use. It must be simple and easy to 
understand with few to no distractions as too many features might make the product too complex 
to understand for the end-user. Moreover, making a cognitive aid adaptable is also preferable as 
people with cognitive disorders are diverse and have very different needs and preferences. What 
works for one might not work for the other.  Furthermore, these designing aspects must be 
considered in regards to cognitive ergonomics when creating cognitive aids (levelaccess.com, 
2015). The designing aspects are illustrated in the word cloud in Figure 3.  

 

Cognitive Ergonomics 
For a product to be intuitive, cognitive ergonomics have to be taken into account. Perhaps even 
more so when the intended user’s cognitive abilities is different from the norm. Cognitive 
ergonomics is the field of study that focuses on how well the use of a product matches a user’s 
cognitive capabilities. This knowledge is intended to help designers to create products that are 
tailored for the users and to have a high usability (interaction-design.org, 2018). 

Cognitive ergonomics was mainly created for three areas: products that require advanced cognitive 
activities like calculation; dangerous work-spaces with high regard for safety like crane handling; 
and work environments that are malleable with variables that might change. Cognitive ergonomics 
focuses on creating a design that is intuitive and help the designer to develop a user interface that 
is easy to understand for the user. The product should be designed in such a way that the user can 
understand how to use it by just looking at the interface and controls. In other words, if the user 
requires a lengthy instruction just to understand how to interact with the product, the product is 
not adapted for cognitive ergonomics.  

 

Branding Analysis 
The Abilia brand was investigated and five brand pillars were developed based on what the final 
design should convey. Some were based on the designing aspects for cognitive products and others 
were more based on Abilia’s values. The five brand pillars are security, clarity, simplicity, high 
quality and timeless design, see Figure 4. More details about the product branding can be read in 
the Appendix 3: Brand Manual. 
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Figure 5. Sigvard’s Dygnstavla/MDP2 (left) vs. MDP3 (right) 

(Hjälpmedelsinstitutet.se, 2010; Abilia.se [f], 2019) 

 

 

 

 

Figure 6. Product Autopsy - The electronics  
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2.3 The original product 
The planning board, Memodayplanner (or MDP), is a cognitive aid developed as a visual tool for 
people with difficulties in planning daily activities and keeping track of time. It is one of Abilia’s 
most important and bestselling products and is also considered to be a gateway to some of their 
more advanced products.  

The planning board was originally called Sigvards Dygnstavla and was first developed in the early 
1990’s by the company Falck Igel. Today, the most recent version of the planning board is 
Memodayplanner version 3 and it was last updated approximately five years ago by one of the 
engineer’s at Abilia. According to him, he had certain restrictions from his superiors that prevented 
him from updating the electronics. Furthermore, he claims that the electronics has not been updated 
since its creation, except when an electronic component has been discontinued by the retailer. 
During the last update, the main benefits was that it solved some issues related to product quality 
and lessened the weight by approximately half. The products appearance was also changed slightly 
from the previous version, see Figure 5 that presents a comparison between the current version of 
the planning board with an older one. 

 

Product Autopsy 

A product autopsy was conducted in order to gather some basic data and to comprehend the 
complexity of the planning board. The different functions and settings were examined and tested. 
The product was also disassembled and each component was measured and weighed on a scale. 
The weight results are presented in Appendix 4: Product Autopsy. However, the weight results are 
not entirely accurate as some components could not be separated from others during disassembly. 
The measurements were used in order to create a simple CAD model that would serve as reference 
and assisted in the development processes. Several photographs were taken of the product and its 
different components for future reference. The product autopsy affected the design of the interview 
guide and survey.  

 

Electronic components 

The planning board have a total of four printed circuit boards (PCBs). The main circuit board is 
intended for controlling the product. It contains a microprocessor, a Dallas 12887+ Real Time 
clock, a buzzer for the alarm, four Ethernet cable ports, an aux-port for 9 volts, a clock display, 
and several potentiometers and other small switches for controlling the settings. The other three 
circuit boards visualise the time in either red or blue LED light. These circuit boards contain a 
small microcontroller, a driver, and a potentiometer for controlling the light intensity. Each LED 
PCB is connected to the main PCB using an Ethernet cable. 

 

The PCBs are mounted on the backside of the whiteboard using a double-sided adhesive foam 
tape, which engineers at Abilia claims to have caused a quality issue as the adhesives slowly lose 
their grip over time. Figure 6 displays the placement of the electronics in the current version of the 
planning board.  
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Figure 7. Features and settings accessible on product backside (Abilia.se, 2017)   

 

Figure 8. Buttons for clock and alarm 

 

 

Figure 9. Bourns H-91 - The tool necessary for changing the settings (digikey.se [c], 2019) 
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Interacting with the planning board 

The planning board has a number of different functions; however, they are intended for two 
different types of users, the end-users and the support people. The following sections describes 
which functions are directed towards which type of user based on the information gained during 
the user studies described in chapter 4.  

 

Functions for the end-user 

The end-user is the one who requires the planning board in order to know what activities are 
planned for the day and when they occur. Figure 7 has a lot of information targeted for the end-
user. In fact, the only information intended for support people would be the digital clock. Based 
on the interviews, it was discovered that several people attached small magnets for both weekdays 
and the current month on the planning board. Some people used a larger print-out of a monthly 
calendar where they marked the current date, while others wrote the date directly on the planning 
board instead. According to one interviewee, her son couldn’t read text at all, instead he used 
images and colour. For example, each day and its activities were associated with a certain colour. 
Monday was green day and that could mean talking a walk in the forest or the park. Tuesday was 
blue day and could mean it was swimming day. However, not all end-users are as captivated by 
colour as this boy. While several interviewees claimed that the coloured lights were essential for 
their child’s capability to differentiate between day and night, some claimed that the blue light was 
disturbing their child’s sleep pattern as it shone too brightly even at the lowest setting. 

 

Functions for the support person 

The support person is the one that assists the end-user with the planning board by preparing it for 
use each day. As mentioned previously, the only function on the front of the planning board 
intended for the support person is the digital clock. Likewise, as not to confuse the end-user with 
too much or unnecessary information the controls are intended to be inaccessible for the end-user. 

According to Abilia interviewees, the support person is the only one intended to interact with the 
controls, such as setting the clock and the alarm and customising all the other settings to the end-
user’s personal preference. This is why all of the controls have been placed on either the backside 
of the product or on the bottom of the frame.  

The most accessible controls are the most frequently used ones. They include the buttons for 
setting the clock and the alarm, see Figure 8. All other controls are located on the backside of the 
planning board and they require a special tool in order to be changed, see Figure 9. However, the 
support people who were interviewed claimed that the controls were too difficult to interact with 
and also unintuitive and they would prefer to see the new planning board improved in this matter.  
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Figure 10. Visualise Activities (Abilia.se [f], 2019) 

 

 

 

   

Figure 11. Visualise Time and Day and Night (Abilia.se [f], 2019) 

 

 

     

Figure 12. Time representation accessory - Magnetic strip (Abilia.se, 2015) 
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Product Functions 

The functions of the planning board can be divided into four categories. They are visualise 
activities, visualise time, visualise day and night, and setting alarms.  

 

Visualise Activities 

The planning board has a large magnetic whiteboard surface where activities can be planned in 
advanced, using either text, symbols, pictures, objects, or images, see Figure 10. Abilia has several 
magnetic accessories that can make the product more adaptable to the end user’s personal needs. 
For example, weekday magnets, monthly magnets, and calendars. 

 

Visualise Time 

The planning board visualises time until a specific activity starts by using the quarter hour principle 
(sve. Kvartursprincipen). This principle allows the quantification of time in a way that is easy to 
understand since people with cognitive impairment often have a difficulty in understanding the 
concept of time and how to tell the time. One drawback with using this principle is that it uses 15 
minutes segments, which means that a light dot might represent anytime between 1-15 minutes. 
This makes this principle a fine balance between accuracy and usability (K.Åberg, 2017; Abilia.se, 
2017). The planning board provides two options for time visualisation. The first version uses one 
light point that continuously descends one step for every fifteen minutes. The second version uses 
a solid light column that instead extinguishes one light point for every 15 minutes, see Figure 11. 
By using the tool for changing the settings, the light intensity can be adjusted or turned off 
completely depending on the user’s needs.  

 

Visualise Day and Night 

The planning board also visualises whether it is day or night. The time representation is divided 
into two sections. The left side of the planning board has red lights, and black numbers on a white 
background to represents daytime, whereas the right side of the board has blue lights and white 
numbers on a black painted background to indicate nighttime. In order to prevent confusion for 
the end-user, only one side, either day or night, is illuminated at a time, never both at the same 
time. While this might be preferable for the end-user, it also caused some problems for the support 
people. According to the interviewees, several people claimed that it was difficult to adjust the 
nighttime setting for the first time, as the light intensity could not be properly adjusted until it was 
night and the nighttime light bar was lit. To the side of the light columns, there are numbers printed 
on the planning board’s surface to represent the 24 hours of a day. If the users wants to change 
these numbers, they have the option of using Abilia’s accessories for time adjustment. They 
include magnetic strips with 12-hour representation, clock symbols, or blanks, see Figure 12.  

 

Setting Alarms 

The product allows for up to ten different alarms to be set, using the buttons on the underside of 
the frame. By using the tool for changing the settings, the alarm volume can either be adjusted or 
turned off completely. The clock display also has the option of being turned off, should it provide 
too much information and confuse for the end-user.  
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Figure 13. Product Comparison Chart  

Vertical Axis – How much preparation time is needed to ready the product for use 

Horizontal Axis – How complex the product is for the end-user to understand 
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3  BACKGROUND RESEARCH 

This chapter describes the methods used for the market and trend research and the brand and 
ecodesign analysis. It also presents the subsequent results of this background research. 
 
 

3.1 Market Research 
There exist several cognitive products that allows the user to keep track of time on the market. 
However, the selection drastically diminishes if the product is simultaneously supposed to display 
activities. Figure 13 presents a comparison between the competitive products that allows the user 
to keep track of time and plan activities. In the following section, some products recommended by 
Föreningen för kognitivt stöd (2019) are described briefly.  
 

Picture Folder - Filofax 

The least advanced, but perhaps to most time consuming product. The Picture Folder contains a 
calendar that allows the user to write or attach images of activities. It has no real time keeping 
function, but illustrates the clock face for each specific activity so that it may be compared to a 
real clock. 

Dygnsklockan 

A slightly more advanced product, but less time consuming than the picture folder. Dygnsklockan 
displays 24 hours and allows the user to assign activities to each hour.  

Kvarturet 

A product that assists people that has difficulty in calculating any amount of time. The product is 
programmed to display the time for a specific activity and when a card is inserted in the product, 
the time for that specific activity is displayed using the quarter hour principle.  

Cognita klockan 

Another product that allows the user to keep track of what time it is. Cognita klockan is a planning 
clock that shows the scheduled activities and displays time in segments of 5, 10, or 20 minutes. 
Depending on the chosen interval, the clock will last for 6, 12 or 24 hours respectively. Any 
number of alarms may be set. 

DayCape 

An app solution that provides visual structure to daily activities. The product shows the planned 
activities, using images or text, and a time bar that counts down the time until the activity ends. 

Schola Comai 

An app solution that allows the user to plan activities and shows time visually. It can show an 
entire schedule, a calendar, an image series, and it allows for recordings and alarms to be set.  

Memoplanner 

A digital planning board that displays activities and counts down time for the entire day using the 
quarter hour principle. This product is quite similar to the analogue planning board, but is a 
significantly more advanced version as it has more functions, has the option of scheduling 
activities weeks or even month in advance, and has a slightly different graphical user interface.  
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3.2 State-of-the-Art  
This section is a short state-of-the-art analysis of the electronic components and fasteners.  

Electronic Fasteners 

The original version of the planning board uses double-sided adhesive foam tape to fasten the 
electronics. The main problem with this solution is that, while it might save some money during 
production, it will affect the product’s quality. Adhesives require a very clean surface in order to 
attach to it and will eventually detach. Furthermore, any product that claims to be a high quality 
product should not be using adhesives to fasten the electronics as it gives quite a cheap feel to it 
and is more like a temporary solution than a permanent one.  

 

Electronic components 

The electronic components in the planning board are quite old and should be updated. However, 
since this project does not focus on the electronic components, the purpose of investigating the 
electronic components is mainly to understand what is possible and determine how much space 
will be needed in the product for them. 

 

LED-PCBs 

Today, LED-technology has improved compared to 30 years ago. This means that the LED-strips 
can easily be outfitted with colour changing LED lights without impact to either the price nor the 
energy consumption. Newer LEDs can also be smaller and thinner than previous versions. Many 
new LEDs have three cords, where two is for power and one is for communication in order to 
control which LED is lit. One example of this technology is the Neopixel LED-strips, which is 
programmable together with a microcontroller (adafruit.com, 2018). It allows all of the LEDs to 
be controlled by a single microprocessor fitted on the main PCB, instead of using one for each 
LED-strip like the original planning board. An advantage by using the Neopixel LED-strips is that 
they can be made as thin 1 cm wide, instead of 4 cm as the existing LEDs strips are in the planning 
board today. 

 

Date and Time 

The Memodayplanner is fitted with a Dallas 12887+ Real Time Clock (RTC) to keep track of time. 
An RTC is basically a clock containing an internal battery which allows it to keep track of time 
even if the power source is cut off. The existing model is however quite old and big compared to 
newer models on the market.  

A more modern RTC is the DS1307, which is much smaller and cheaper than the current version. 
Another example is the DS3231, which is not only a very accurate chip timewise, it is also much 
smaller than the original RTC (makezine.com, 2019). Both of these two modern RTCs could be a 
good replacement for the old one.  

However, there is also a third option to consider for measuring time, which would be to remove 
the RTC entirely and instead rely on the microprocessor outfitted with an oscillator. While this 
method has great accuracy, it would probably require more from the microprocessor. Similar to 
the RTC it would also require a battery to keep track of time when the product is turned off. 
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Display 

The existing version of Memodayplanner does not have a display; however, it would be a good 
alternative to control the setting in the new product. Possible display technologies that could be 
used are LCD, OLED, and electronic paper, which were all investigated.  

LCD displays use a backlight behind the image, which lowers its contrast, makes the display 
thicker and also makes it more prone to breaking than the other alternatives, it is however cheaper 
than the OLED displays and have a longer life of about 100 000 hours.  

The OLED does not use a backlight but every pixel has its own light source. When an OLED pixel 
shows black, it turns off. This leads to an OLED display showing a darker screen consumes less 
power than a LCD. The OLED is sturdy and quite flat so it takes less space and could handle a fall 
better than an LCD screen. The technology is however quite new and untested compared to the 
LCD (dignited.com, 2018).  

The last display technology that were investigated was the electronic paper, also called e-paper, 
electronic ink, or e-ink. This technology is used for Kindle reading tablets and works in such a 
way that every pixel is a capsule that contains positively charged small grains in one colour, and 
negatively charged grains in another colour, usually white and black. By having a charge behind 
the capsule that pushes or pulls the grains, the grains can be arranged to switch pictures on the 
display. The greatest advantage of electronic paper technology is that the display only uses power 
when the image is changed, while a static image consumes zero power (visionect.com 2015). This 
makes the electronic paper a very good alternative in screens that does not change often. 
Furthermore, e-ink displays requires less processing power from the microcontroller or processor 
that LCD or OLED. Moreover, the displays are cheap, thin, flexible, and durable. Another 
advantage is that the displays are easy to read in sunlight compared to other displays which are 
reflective. The main disadvantage with this technology is its low framerate. As the display only 
has two colours, black and white, and it has no internal light source the display cannot be read in 
the dark. However, in this product the low framerate and monochrome colours would not be a 
problem as the end-user would not be using this feature anyway. It could even be considered as 
advantageous, since a display without its own light source would probably be less disruptive for 
users sensitive to bright lights.   

 

Other electronics 

The buzzer used in the old MDP is quite large and could be updated to a smaller model or even a 
micro speaker (digikey.se [a], 2019). 

The Memodayplanner today uses thick Ethernet cables to connect the various PCBs and transfer 
data. They take up quite a lot of space and their big sockets limit the thickness of the whole product 
design overall. These could be updated to a more cost- and space-effective type of cable called flat 
flexible cables (FFC). A simple, cheap version of this type of cable is called a ribbon cable 
(digikey.se, 2015). These are very light and take almost no space in such a flat design as the 
planning board. 
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Table 1. Identified improvement areas for a redesigned planning board 

GP1 - Function Analysis 

 Improve functional value: 

 Add new functions 

 Remove unwanted functions 

 Add accessories 

 Improve immaterial value (aesthetics) 

GP7 - Material Hygiene 

 Use fewer materials 

 Use materials that are easier to separate 

 Avoid composites 

 Avoid adhesives 

 Minimise the amount of screws required 

GP4 - Material Resources 

 Use less material (weight) 

 Use fewer components 

GP8 - Lifetime  

 Increase material quality 

 Change fasteners from adhesives pads 

GP5 – Economy 

 Less special designed components  

 More standard components 

GP10 – Information 

 Improve UI 

 Clearer labels for UI 

 Clearer distribution of information 

 Provide clearer instructions for: Manual, 
Ideas Booklet and  

 Quick Start Guide 

GP6 – Energy 

 Use less electronics 

 Use modern electronics 

 Lower energy consumption 

 

 

 

4  

Figure 14. Rating for MDP3 
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3.3 Ecodesign Analysis - Original product 
This section describes the ecodesign approach that was applied in this project and explains how 
the analysis was conducted. It also contains a brief summary of the results from the ecodesign 
analysis for the original planning board.  

In this project, Luttropp and Brohammer’s (2014) approach to ecodesign was used in order to 
identify possible improvement areas for a new revised version of the product. The improvement 
areas are divided into groups, or the ten golden principles, and include the following subjects: 

GP 1. Function 

GP 2. Human Resources 

GP 3. Toxic Substances 

GP 4. Material Resources 

GP 5. Economy 

GP 6. Energy 

GP 7. Material Hygiene 

GP 8. Lifetime 

GP 9. Context, and  

GP 10. Information 

The ten golden principles are described in more detail in Appendix 5: Ecodesign – The 10 Golden 
Principles. 

The planning board’s original design was analysed from an ecodesign perspective based on the ten 
golden principles, which allowed the identification of several possible areas of improvement for 
the concept redesign.  

This analysis was performed in several steps. The first step was to assess the original product in 
regards to each of the ten golden principles. This allowed for potential problems and improvement 
areas to be identified and noted down. A short list over the identified improvement areas are listed 
in Table 1. The second step was to rate the overall performance for each principle. The rating was 
made on a scale from zero to five, where zero was a low (negative) value and five a high (positive) 
value. The final step was to plot the results of the rating in a graph, see Figure 14.  

The complete analysis, including the motivation for the rating and the identified improvement 
areas, are explained in Appendix 6: Ecodesign Analysis – Original product.  
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Figure 15. User Studies Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The best part of Memodayplanner is the 
overview and the structure that it provides.  

 
Well, and that it visualises the time of course.” 
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4. USER STUDIES 

The user studies were conducted in order to create a strong foundation for the concept generation. 
They started with informal and contextual interviews that afterwards were both transcribed and 
coded, see Appendix 20: Transcribed interviews. After the interviews an online survey and the 
results from the user studies were analysed and summarised in the user insights and added to the 
requirement specification. Figure 15 illustrates the process for the user studies. 

 

4.1 Interviews 

Informal Interviews 

The user studies started with several informal interviews with Abilia’s employees. The purpose of 
these interviews was to create a deeper understanding for the existing version of the product and 
potential areas to investigate further.  

Contextual Interviews 

Several contextual interviews were conducted in order to understand the needs and requirements 
of both the end user and the support people. Two types of user groups were contacted, both familiar 
with the planning board. The first group was end users and the second was support people, such 
as family members and nursing home staff. Two main approaches were used in order to contact 
relevant users, the first was to reach out via social media, such as Facebook and other forums. The 
second approach was to locate contact information to different nursing homes that were familiar 
with the product. A total of six interviews were booked, more details about the interview set-up 
can be found in Appendix 7: Interview set-up. The interviews took place both north and south of 
Stockholm City. 

 

The interviews followed a pre-written template that aimed at being 45 minutes to one hour long. 
The interviews were performed in the homes of the end-users and the support people and were 
recorded by phone and later transcribed. This means that the interviewees had the opportunity to 
display the product while they described how they used it and what their thoughts and experiences 
with the product were. Some questions asked about how they used the product, if they required 
other cognitive or physical aids as a complement, and whether they had any requests or ideas for 
improvement. The complete interview template is enclosed in Appendix 8: Interview Guide.  

4.2 Survey 
In order to confirm the results from the interviews and to gather more substantial data, an online 
survey was created and distributed in various Facebook groups and forums. Although the 
participation was low, only 9 responders, several people mentioned the same faults, strengths and 
ideas for product improvements as the interviewees did previously. The questionnaire and the 
subsequent results for the online survey can be seen in Appendix 19: Survey Results 
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Figure 16. User Insights 
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4.3 User Insights 
The user insights are a summary of the coding of the interviews and the survey. In total, nine 
categories were identified and they are illustrated in Figure 16. The user insights were used in 
order to create a list of all customer requirements, which is provided in Appendix 13: Requirement 
Specification. These requirements were also used later in the project, in order to evaluate the 
different concepts and to select the final concept. All quotes used in this chapter have been 
translated from Swedish to English and are from the contextual interviews with the support people.  

 
 

Night-time 

The usage of the planning board during night hours varied between users. Most people preferred 
to have the blue light bar on during night as it is a good cue for the end-user to continue sleeping. 
If the end-user woke up during night, they could just look at the planning board to see if it was still 
glowing blue and if it did, they knew that were not supposed to rise yet. On the other hand, some 
people turned off the blue light as it could disturb the sleep for some users that were more sensitive 
to light than others. Another few reasoned that their child didn’t need the function to begin with 
so there was no meaning in having it on during the night.  

A problem that almost every user mentioned was that the night displayed eight hours and could 
not be changed. All of the interviewees claimed that their children slept longer than eight hours 
and one parent said that it was hard to explain to her child why he should not follow the board at 
night when he always needed to follow it rigorously during the day. 

 
“It is quite difficult to explain why he needs to go to bed at eight when the 

planning board shows that night-time starts at eleven.” 
 

“He sleeps for more than 8 hours.” 

 

Knowledge 

One surprising insight was that several of the interviewees had no knowledge about the products 
different functions. They claimed that as parents to children with a neurophysiological disorder, 
time is a luxury and there is little time and energy to spare for reading a manual. Some claimed 
they had never had time to sit down, open it, and read it though. Not knowing all of the functions 
of the planning board gave rise to some problems and complaints about the product that wouldn’t 
have existed if they had read the manual. One support person reported having problems with 
changing the light intensity, even though the process is described in the directions located on the 
backside together with the buttons for changing the settings. 

 
“We received a manual with the product, but we haven’t had the time to 

check it out. It is not a high priority for us.” 
 

“The board probably has more functions, like an alarm, but we have not 
had the time to check it out yet.” 
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Figure 17. The planning board’s placement in one home 

 

 

Figure 18. The planning board’s placement in another home 
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“As a parent to a child with a cognitive disorder you don’t have much time 
left. Time is in very short supply.” 

 

During the interviews, the support people were also asked to describe the process of when they 
received the product and it was discovered that the prescribers’ knowledge also varied greatly. 
Some occupational therapists recommended the planning board to the support people, but in some 
cases the support people had to explain the planning board to the therapist. Also, some of the 
prescriber’s had a selection of different options displayed in their rooms, while others only 
provided a catalogue where the support person had to select the aid they wanted.  

When the interviewees were asked about their preferences, a few expressed that they would prefer 
a digital version of the planning board. They described in great detail the already existing, digital 
product called Memoplanner, although they had no idea it existed at that time. 

 

Visual input 

The main selling point for the planning board was its visual representation of the time. Two 
versions of how the planning board could look like are shown in Figure 17 and Figure 18.  When 
the interviewees were asked to describe what they liked most about the product, most of them said 
that the light column clearly illustrated the passage of time to the end-user and it was the reason 
they chose this product over others.  

One interviewee said that their child was very influenced by colour. She claimed that her child 
was very visual and quite energetic about colours because he likes them and thinks they are fun. 
However, other end-users reacts quite differently to colours. For example, some considered the 
colour red to be a bit aggressive. Furthermore, the interviews clarified that different end-users were 
not only more sensitive to colours than others, but also more sensitive to light and sound. The last 
visual insight was that images appeared to be most common compared to text on the whiteboard 
due to the end-users being quite visually oriented. 

 
”The very best with the planning bard is that time is represented visually. It 

becomes easy to understand, especially for those who does not 
understand a normal clock.” 

 
“He is quite visual and the planning board really helps a lot.” 

Alarm 

No one of the interviewees or their end-users used the alarm function. The main reason was that 
the alarm is too sudden and intrusive. The end-users need time to prepare for an activity’s end or 
beginning. The alarm signal is also quite shrill and uncomfortable. 

Two of the interviewees also had the problem that the clock was not on time as it was too fast. 

 
“I know the planning board has an alarm function. But you don’t really want 

to use it. With the alarm suddenly sounding and all that.” 

“It would definitely be too much for him if the alarm suddenly sounded, so I 
haven’t even considered it.” 
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Settings 

All the users had problems with changing settings. It was too difficult and unintuitive to change 
them. The clock and alarm is controlled with only two buttons and the settings on the back side of 
the MDP are difficult to reach. Some of them also had trouble using the small, metal tool for 
changing the light intensity as the controls for it are brittle plastic that easily broke from the metal 
tool. 

 
“The tool for changing the settings was very, very difficult to use. It was way 

too small which made it difficult to get it right.” 

“It was quite brittle and if you turned it the wrong way the plastic could 
bend.” 

“I didn’t understand in which direction I should turn the tool.” 

Mounting 

The planning board was not always mounted as intended, which is affixed to the wall or by using 
the table stand accessory. Instead, the product was standing on a table, a desk, or the floor and was 
leaning against the closest wall. Moreover, the product was not installed by either the therapist or 
an installer, instead the support people were responsible for properly mounting the product using 
the accessory intended for this purpose. 

 

Complementary aids 

All interviewees had at least one weekly planner on the wall as well, usually beside the MDP. 
Another common aid was a Timstock, a sort of electronic hourglass. It visualises a time count 
down by having a light pillar slowly drain out during a set time period. 

 

“We also use the Timstock, so we never needed the planning board’s alarm 
function.” 
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User Requests 

During the user studies, people were quite generous with providing ideas that they considered to 
improve the product. For example, the most common request was to be able to customise the ratio 
between night-, and daytime as in the current version of the product the night is only 8 hours and 
many end users slept longer than that amount of time, which could sometimes lead to confusion 
as to when they should follow the planning board and when they shouldn’t. Another request was 
to make the product more portable, either by making it lighter, making the power cord easier to 
manage, or by making the product battery powered. One interviewee requested that settings and 
activities could be changed remotely, thus hinting at a preference of a digital planning board. 
Several interviewees considered the alarm to be intrusive, annoying and too sudden and none of 
them used it. One interviewee asked for the possibility to make a voice recording instead of the 
original signal, so that they could customize it themselves. Another alarm related request, was to 
incorporate a Timstock in the design in order to visualise the countdown of the alarm and to warn 
the end user about the incoming signal. Finally, the interviewee that worked as a caretaker at a 
group home requested an all-in-none solution planning aid that incorporated a week schedule, a 
day planner, a Timstock and the possibility to make voice recordings.  
 
Other insights 

Some potential users refrain from using the planning board as they think it looks too much like a 
cognitive aid and they consider that to be embarrassing or demeaning. 

Another insight was that different users stored their accessories in different locations. Some people 
stored them on the frame of the planning board, while others would put images and markers in a 
nearby drawer.   
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(a) 1st iteration 

 

    
(b) 2nd iteration     (c) 3rd iteration 

Figure 19. Three iterations of the Lotus Method.  
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5. CONCEPT DEVELOPMENT AND EVALUATION 

This chapter explains the methods used for the concept development and evaluation.  The concept 
development started during the user studies and the first iterations consisted mainly of 
brainstorming methods and sketching. The concepts were later refined based on the user insights 
and the results were eventually presented at Abilia HQ. After feedback from Abilia, the concepts 
were evaluated and a recommendation for the final concept design was presented to a couple of 
Abilia employees. This would be the last feedback session from the company before the final design 
proposal was developed.  

 

 

5.1 Mind Mapping 

Mind-mapping is a visual tool for brainstorming that helps in generating, expanding and categorise 
concepts and ideas (litemind.com, 2019). This method was used to focus the creative design 
process in the right direction from the beginning. Some relevant problem areas were identified and 
noted down in a mind-map. 

5.2 Lotus Method 

The Lotus method is a technique that focus the power of brainstorming on specific areas of interest 
and then expand those ideas and solutions outwards in a flower-like pattern. The method is quite 
similar to mind-mapping, but is more structured and allows the developer to work in an iterative 
manner (thoughtegg.com, 2019).  

Nine problem areas were identified in the first iteration of the lotus method, see Figure 19a. The 
second iteration focused on expanding those problem areas into different functions and features, 
see Figure 19b.The third and final iteration provided possible solutions to some of those problems, 
an example of this is see Figure 19c. All images of the lotus method’s iterations are available in 
Appendix 9: Ideation – Lotus Method. 

5.3 Iterative Design Development 
After the brainstorming sessions, it was time to start sketching concepts and solutions for the 
previously identified problem areas. The first couple of iterations of sketches did not have any set 
limitations in order to produce as many concepts and ideas as possible. For example, not only were 
several types of whiteboard concepts developed, but also concepts for different environments, like 
a school or similar. Some concepts leaned more towards bring an accessory than a main product, 
while others included a main product sometimes paired with one or several smaller accessories. 
Here, solutions from the different problem areas discovered with the Lotus method were combined 
into new concepts. Eventually, the best concepts were selected, based on function and feasibility, 
and further developed using Photoshop (Adobe Systems Inc., 2019). All sketches are presented in 
the Appendix 10: Ideation-Sketches.  
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Concept: Hour Calendar 

 
Concept: LED strip Bistable 

 
Concept: LED strip Flexible 

 
Concept: LED strip Modular 

 
Concept: Extra Hours 

 
Concept: Extra Hours Bistable 

Figure 20. The 6 concepts that were refined 
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5.4 Concept Evaluation 

This section will provide a short summary of the refined concepts. It will also describe the method 
used for the concept evaluation. 

 

Concept Descriptions 

Although the ideation process resulted in a large number of different concept and ideas, only a few 
were refined and further developed, see Figure 20. The reason for this is that most concepts did 
not qualify according to the requirements and requests listed in the requirement specification. The 
six refined concepts were presented at Abilia HQ together with the insights from the user studies. 
After the presentation the concepts were discussed and some new design requests were noted down 
that would be used to grade the criteria during the concept evaluation. 

 

Hour Calendar 

This concept is a whiteboard-based concept with a horizontal time representation. It consists of 24 
squares, where each square symbolises an hour and allows space for images or text. The product 
may be customized to start at a specific time. 

 

LED Strip Bistable 

This concept is meant to be an accessory to any writing surface, for example a whiteboard.  The 
LED strip is equipped with twelve displays and will show a number that represents an hour.  The 
product can be customized to start at a specific time and displays day or night according to the 
user’s preference. As the product can only display twelve hours at a time, when the light bar runs 
out then the LED strip will switch to showing the next twelve hours. Each hour can have either 
blue light for night or red light for day and it is the user who decides the distribution of daytime 
and night-time. 

 

LED Strip Flexible 

This concept is meant to be an accessory to any writing surface, for example a whiteboard. The 
concept has a control unit that is attached to a flexible, magnetic LED-strip. To the side of the LED 
lights is a whiteboard surface that is wide enough to write the hours on. The control unit allows 
for the customisation of when daytime and night-time starts, as well as the choice of LED colour.  

 

LED Strip Modular 

This concept is meant to be an accessory to any writing surface, for example a whiteboard. The 
concept consists of a control unit and several modular segments that have four LED lights and a 
small surface for writing. Each segment represents an hour and by combining several segments 
with the control unit, the user may decide whether to let the LED strip represents daytime, night-
time, or both. The control unit allows for the customisation of LED colour. 
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Table 2. Pugh Matrix criteria and priority ratings 1-5 (low-high) 
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Extra Hours 

This concept is a white board-based concept with a vertical time representation. It is similar to the 
original planning board, Memodayplanner, but has a few improvements based on user 
requirements and requests. For example, this concept has a LED week indicator and a surplus of 
LED lights for both night and day, which allows the user to control the distribution of hours for 
day and night. Another difference from the original product is that the flexibility of deciding the 
hours, prevents the numbers from being printed directly on the board and instead the user can place 
numbered magnets or write directly on the board instead. If the user does not want to display the 
numbers beside the light countdown, then they have some extra space for other images instead.  

 

Extra Hours Bistable 

This concept is a white board-based concept with vertical time representation. It is similar to the 
original planning board, Memodayplanner, but has a few improvements based on user 
requirements and requests. For example, this concept has a LED week indicator and a surplus of 
LED lights for both night and day, which allows the user to control the distribution of hours for 
day and night. A considerate difference from the concept Extra hours is that this concept utilises 
Bistable LCD technology for displaying the time in numbers beside the light countdown. 

 

Pugh Evaluation Matrix 

In order to decide which concept to refine into the final concept, the six concepts were evaluated 
using a Pugh Matrix. The Pugh matrix is a scoring matrix that is used to determine which items or 
solutions are more important than others. It separates the stronger solutions from the weaker ones 
and it also allows the developer to arrive at an optimal concept, which may be a hybrid or variant 
of the best rated solutions (isixsigma.com, 2019).  

The Pugh Matrix consists of three parts. The first part is the different criteria and their priority 
rating for how high or low they are valued. The second part is the concepts and their individual 
score for each criteria. The final part is the sum that determines which concepts scored the highest.  

The Pugh Matrix is used by multiplying the priority rating with the individual concept score. The 
concept or solution with the highest total is determined to be the ‘better’ solution. In this project, 
the criteria and their priority ratings are mainly based on the results from the user studies and the 
feedback gained from Abilia. Table 2 displays the used criteria and their assigned priority rating, 
and the full matrix is presented in Appendix 11: Pugh Matrix. 

The two concepts that received the highest rating were Extra hours, with a score of 299, and Extra 
hours Bistable, with a score of 296. As these two concepts are quite similar in both appearance 
and rating, it was decided to investigate both for the next stage in the concept development. 
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Figure 21. The final five form variations presented to Abilia  
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5.5 Recommendation for final concept 
After the concept evaluation both concepts, Extra Hours and Extra Hours Bistable, were further 
investigated as they were quite close in ranking and also quite similar in appearance. In the end, 
it was discovered that a combination of the two concepts would be the most economical alternative. 
This section will describe the method used to decide the final concept.  

 

Form Variation Method 

Form variation is a method for concept development that examines possible alternatives for the 
placement of different features on a product. This method is used to test different concepts with 
the same functions, but differentiating architecture, aesthetics and human morphology (Cormier, 
Literman and Lewis, 2011). For example, in this project several layouts were tested to find the 
best placement for the clock, the logotype, the time bar, and the week bar. A few versions also 
investigated what the planning board could look like with a Timstock incorporated into the design. 
All form variations examples created using this method is presented in Appendix 12: Ideation - 
Form Variation.  

In order to decide which design were the most suited for becoming the final concept five form 
variations were presented to Abilia employees for a review, see Figure 21. After the feedback some 
new form decisions were established and the final design proposal was developed. 

The design decisions that were established during the last feedback sessions with Abilia were: 

 

 Day and night (LED) display should be vertical 

 Time representation numbers are aligned from the bottom up 

 Weekday (LED) display should be horizontal 

 The board should allow for placement of a weekday magnet above the weekday LED bar 

 The clock/display should be placed in right upper corner 

 The logotype should be placed in right lower corner 

 The board should provide some space above or below the LEDs for placing magnets and/or 
other accessories 

 The inverted colours for night-time should remain (white text on dark background) 

 

All other requirements and requests are listed in Appendix 13: Requirement Specification. 
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Figure 22. Day Master in environment (Grabcad.com, 2019; Desenio.se, 2019)  
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6  FINAL DESIGN PROPOSAL  

This chapter introduces the final design proposal. It contains a product overview, design 
details of the concept, a description of available accessories, and information about 
manufacturing and assembly. 

 

 

6.1 Day Master – The adaptable planning board 

 

Day Master is the adaptable planning board that helps you and your support person to organise 
and plan your daily activities according to your needs, see Figure 22. Some functions remain 
identical to the previous version, some are new, and others has been improved for your benefit.  

Similar to the previous version, Day Master has a large magnetic whiteboard for writing and 
attaching images, pictures and other accessories. It also visualises time in quarters for both day 
and night time. In contrast, the most significant difference is that Day Master can adapt the amount 
of hours distributed for day and night, which makes it a more flexible product compared to the 
previous version. The day and night ratio ranges between 12-18 hours per day and the remaining 
hours are distributed to the night time. In addition, the colour and the intensity of the lights are 
adjustable for maximal comfort.  

Moreover, Day Master also has an entirely new function, the automatic weekday display. Every 
day, the weekday indicator will automatically change colour and it can easily be customised to 
your preference. This function allows your support person to spend less time preparing the board 
each day and the chance that they pick the wrong weekday is eliminated. However, should you 
still want to use the original weekday magnet on the planning board, it fits in the space above the 
automatic weekday display. The weekday display has two settings and you can either use one 
single colour for the entire light bar or set one colour per LED light, whichever version suits you 
the most. 

Another difference is that Day Master has a more intuitive user interface. It has a low-energy 
display that not only displays time and date, but also is used to set up and adjust the planning board 
according to your specific needs. Some of the set-up options available are light intensity, light 
colour, sound volume, alarms, and more. The three buttons on the top of the frame allows for 
simple access and navigation of the user settings and may be code locked should the need exist.  

Similarly, the power adapter has been changed to a USB outlet for mainly two purposes. The first 
is to allow for simple transportation as it is now possible to unplug the cord from the device. The 
second purpose is to allow the product to easily be returned to its factory settings by plugging it 
into a computer, should it be required.  

The Day Master is the adaptable planning board that has been optimised for your comfort. Simply 
plug it into the wall and let your support person personalise the settings according to your 
preference. Then Day Master is ready to help you organise your day.  
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Figure 23. Day Master without any accessories 

 

 
Figure 24. Testing out the size and dimensions using a physical prototype 
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6.2 Product Overview 
This section presents an overview of the final design proposal. It provides a short summary of the 
final concept design and the methods used to develop the final concept. It also highlights the 
improvements made in Day Master compared to the original planning board and motivates the 
changes in the design. 

 

 

Final Concept 

The final concept Day Master fulfils all requirements listed in the requirement specification and 
most, but not all, requests. The reason for this is that not all requests are plausible or desired in the 
final product as some of them conflicts with the necessary requirements. All requirements and 
requests are listed in Appendix 13: Requirement Specification. 

The final concept was developed by creating two types of prototypes, a virtual prototype and a 
physical prototype. The virtual prototype was developed using the CAD software Solid Edge ST10 
(Siemens PLM software, 2019) and the images were then rendered in Keyshot 8 (Luxion ApS, 
2019), see Figure 23. 

The physical prototype was created for the purpose of understanding the scale and dimensions of 
the product. The physical prototype was created based on the dimensions of the virtual CAD 
model. It was composed of balsa wood, a foam board, a plastic sheet, glue, and paper cut-outs of 
the light bars, the clock, and the logotype. The finished prototype can be seen in Figure 24.  

Day Master consists of a total of 94 parts, excluding all product accessories such as the protective 
cover, image and marker holders, rubber feet, consumable items, wall fasteners, packaging, as well 
as all manuals, guides, and templates. In the report, the components have been divided into mainly 
six categories. They are the frame, the front panel, the back panel, the user interface, the electronic 
fasteners, and the electronic components.  

The total weight of the product is approximately 3.6 kilograms and this estimation is based on the 
assigned product properties of the CAD-assembly. The materials were selected using the material 
database of the software CES EduPack (Granta Design, 2019). A summary of the planning boards 
components and weights can be found in Appendix 14: Product Summary – Day Master. 

 

Accessories 

Based on the user studies, two types of accessories were developed for the planning board.  

The first type includes the optional accessories that allows the user to personalise their planning 
board. They include a magnetic cover, a pair of magnetic holders, adhesive rubber feet, and 
numbered magnets for time representation. These accessories are described in detail in section 6.5.  

The second type of accessory includes the consumables and the instructive items. They consist of 
the same items as the original planning board included, such as whiteboard markers, magnets, a 
cloth for cleaning, a wall template, a manual, an idea booklet, and a quick start guide. However, 
an updated version of the quick start guide can be found in section 6.7. 
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Figure 25. Day Master with magnets and whiteboard markers 
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Estimated Cost 

In this thesis, the costs are estimated using the 1-3-9 method. This method is a rule of thumb that 
says that a product made from $1 worth of material, requires $3 to be manufactured, and will need 
to be sold for at least $9 to be profitable (www.sciencedirect.com, 2019).  

The material costs used for the cost calculation are mainly based on the prices listed in CES 
EduPack (Granta Design, 2019). For the standard components, their costs are based on the list 
prices found for specific retailers. In the following estimation of the material cost all accessories 
and all of the electronic components, except for the display, are unaccounted for. All components 
and their respective weights, prices, and possible suppliers are listed in the Appendix 15: BOM-
list Day Master. 

The estimated material cost is roughly 400 SEK. Using the 1-3-9 method, the production cost 
would be around 1200 SEK and the sell price would be 3600 SEK. 

 

Improvements compared to original product 

Day Master have some significant differences compared to the original product, see Figure 25.  

The first difference is that the digital clock has been replaced with an interactive display. This 
display is used to access the main menu and it allows the support person to easily program the 
planning board to fit the end-users needs. The display has been placed in the upper right corner for 
mainly three reasons. The first reason is to create more space for images and accessories at the 
bottom of the planning board. The second reason is to provide easier access for the support person. 
The final reason is that the display will probably be easier to cover with a calendar or similar 
should the need exist.  

The second difference is that the cut-outs for the controls in the back panel have been replaced 
with simply three buttons on top of the frame. These buttons are connected to the display and 
allows a more intuitive was of changing the settings. This version also removes the need for a tool 
to change the settings on the product.   

The third difference is the weekday indicator. It has a row of seven horizontal LED-lights that 
visualises the weekday by using differently coloured lights for each day. The weekday can be 
customised in two different ways. The first is to visualise the weekday using a light point. In this 
case, each one of the seven light points symbolises a different day of the week, where the first light 
point would symbolise Monday, the second Tuesday, the third Wednesday, and so on. The second 
option is to visualise the weekday by using the entire row of LED lights. All lights will then be lit 
in green for Monday, blue for Tuesday, and so on. The colours assigned to each day can be 
customised via the main menu.  

The fourth difference is based on the request from several users that the new product should be 
more flexible in regards to day and night. The number of LED lights for both day and night have 
been increased to 18 hours and 12 hours respectively. This makes it possible to accommodate the 
planning board to each end-user’s specific needs. The new time range allows for day cycle to vary 
between 18 to 12 hours and the night cycle to vary between 12 hours to 6 hours. Should the day 
cycle be set to a value lower than 18 hours, the remaining LED lights will simply remain unlit. 
The light intensity and the colours of the day and night lights can be customised and adjusted from 
the main menu.  

The fifth difference is that the 24 hour time representation that was printed on the planning board 
has been removed. As the planning board now allows for a more flexible distribution of hours, the 
time will now only exist as an accessory. Like before, black and white magnets, with either 
numbers or analogue clock symbols, will be provided with the board. 
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Figure 26. Front panel with plastic film 

 

45 
 

Figure 27. Day Master with back panel 

6.3 Design Details 
This section presents the specific design details of the final concept. It provides a summary of the 
changes and describes each category divided into front panel, back panel, frame, user interface, 
electronic components, and electronic fasteners. 

 

 

Front panel 

The front panel consists of two components, see Figure 26. The first part is the whiteboard. It is 
made of same composite material and also has the same size as the original planning board; 
however, the numbers of cut-outs and their location have been changed. Compared to the previous 
version, Day Master has a cut-out for the week indicator. It has also moved the display from the 
bottom of the planning board to the top right corner. Another change is that the numbers 1-24 are 
no longer printed on the whiteboard. The black stripe that indicates night-time still remains to 
provide extra clarity for the end-user and it can be combined with white magnets if the user also 
want to represent time in numbers or analogue clock faces. The logotype has been changed from 
black to red and its placement is based on the guidelines in Abilia’s own brand manual. The second 
part of the front panel is a thin plastic film, which is attached to the front of the whiteboard in order 
to prevent dust and other particles from entering the product through the cut-outs. Like the original 
planning board, this plastic film also makes it easier to clean the surface from marks made by 
whiteboard markers.  

 

Back panel 

The back panel consists of only one single component, see Figure 27. The design has been changed 
slightly compared to the original planning board, but the material is still made of a thin plate of 
aluminium. First, the back panel needed to be larger as the frame is smaller. The back panel slide 
into the frame and is locked geometrically in place, similar to the original design. Second, the new 
design has fewer holes in the back panel, as the new user interface does not require the use of 
potentiometers and the other small switches which existed on the previous model. Instead, the only 
has two holes left are for mounting the product on the wall.  
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Figure 28. Rounded corners of frame and corner brackets 

 

 

    

Figure 29. Two views of the rounded corner brackets 

 

 

 

Figure 30. Cross section of frame 
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Frame 

The frame consists of two types of components. The first type is the four extruded aluminium 
frame components that constitutes the top, the bottom, and the sides of the product. The second 
type is the four rounded corner brackets. They are assembled to the aluminium profiles using two 
M5x6mm countersunk screws per corner bracket. Figure 28 illustrates the roundedness of the 
assembled frame and corner and Figure 29 simply illustrates the rounded corner bracket from 
different viewpoints. There are two main reasons as to why the frame needed to be redesigned.  

The first reason was that the original design was much too sharp and it was easy to receive cuts 
from the edges and the 45 degree corners of the planning board when handling it. The new design 
needed to provide a softer impression and be easier for the user to handle without receiving any 
injuries. This redesign prevented the usage of the corner brackets used in the original design and 
required a new method for assembling the product.  

The second reason was that the electronic components needed to be attached in a different way 
compared to previous design that used adhesive pads. There were mainly two alternatives. The 
first was to attach the electronic fasteners or the electronics directly on the whiteboard. This 
method was not the desired one as it could affect the front side of the whiteboard negatively, as in 
being visible. This made it most desirable to develop a solution that could be attached to the frame, 
which eventually resulted in bolt tracks, or rails, for fastening the electronic components.  

Figure 30 illustrates a cross section of the redesigned frame.  
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Figure 31. Display and buttons for changing the settings  

 

 

 

Figure 32. Main Menu  

 

 

 
Figure 33. Branching diagram illustrating the options available from the main-, and submenus 

Although it is not listed here, every submenu contains a “back” option 
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User interface 

The user interface (UI) consists of two parts, the display and the buttons, see Figure 31. As 
requested by the interviewees, the new UI is more intuitive than its predecessor and Day Master’s 
interactive display will make it easier for the support person to program the product according to 
the end-user’s preference. Similar to the original planning board, the display shows a digital clock 
display at first glance. The reason for this is that as the display is placed on the front side of the 
product, the UI needed to be quite simple looking in order to not to confuse or scare away the end-
users from using the product. By placing the three buttons on the top of the frame they are slightly 
hidden from the end-users and will hopefully not distract them as only the support people should 
need to access these controls and the main menu.  

The main menu is activated by pressing and holding down the center button for two seconds. This 
brings up the main menu on the display and is accompanied by a short alarm signal.  

The main menu is navigated by pressing the arrow-like buttons and selecting an option with the 
center button. Choosing an option brings up a submenu or for example a bar, like volume or light 
intensity. Figure 32 illustrates the different steps to navigate to the setting for changing the alarm 
volume.  

Selecting an option brings the user back to the main menu. If the user wants to return to the digital 
clock mode they can either select exit menu or simply wait for 20 seconds before the display 
returns to its normal state automatically. The user always has the option of returning to the previous 
menu window. 

Figure 33 illustrates a branching diagram over the options that are available from the main and 
submenus, while a more extensive description of the different user settings are illustrated in 
Appendix 16: GUI-Menu Options.  
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Figure 34. Overview of the electronic components  

 

 

Figure 35. Overview of the electronic components, close-up 
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Electronic components 

While the electronic components were not a focus point in this thesis project, the final design 
should consist of one main PCB, three LED PCB, one USB connector with a power adapter, one 
display, and four flat cables. Since the different functions that the components needs to fulfil have 
been mentioned in previous sections, they will not be described here; however, a more expensive 
explanation of the electronic components is provided in the Appendix 17: Electronic components. 
Figure 34 and Figure 35 provide an overview of the electronic components and the fasteners that 
were used in the final design.  
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Figure 36. Version 1, Snap-fit fastener 

 

 

 

Figure 37. Version 2, Fastener with R-clip, rubber distance, and clevis pin 

 

Figure 38. Bolt track in frame for fastening electronics 
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Electronic fasteners 

Day Master uses sheet metal fasteners made of a low alloy steel in order to fasten the electronics. 
The advantage of using this method to fasten the electronics, instead of double sided adhesive tape 
like the original planning board, is that it should make the product easier to disassemble and 
reassemble when electronic components needs to be replaced.  

There are two different versions of the sheet metal fasteners. The first is intended for the weekday 
indicator, see Figure 36. It uses snap-fits in order to attach the electronics to the metal fastener and 
a bolt track in the frame allows it to be fastened using M4 bolts and nuts. The hexagonal bolt heads 
prevent the bolts from rotating in the track and allows for easier assembly when tightening the 
nuts. 

The second is intended for both the main PCB as well as the day and night bars. As the electronic 
components are located in different distances from the frame, there are three different lengths of 
this version of fastener. Unlike the snap-fit version, this one uses a clevis retaining pin, a rubber 
distance, and an R-clip in order to fasten the electronic components to the metal fastener, see 
Figure 37. When assembling the electronics, the clevis pin is inserted through a hole in the sheet 
metal fastener and the PCB. It is fastened using the R-clips and the soft rubber distance, between 
the sheet metal and PCB, allows for a more snug fit, preventing the electronics from accidental 
movements. The metal fastener is then attached to the frame using the same size of bolts and nuts 
as the snap-fit version, see Figure 38. 

Like the previous version of the planning board, the day and night bars still use adhesive tape to 
prohibit any bleeding affect from the LED lights; however, the tape now only requires one 
adhesive side. 
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Figure 39. Time representation magnets in black and white 

 

 

 

Figure 40. Day Master with protective cover 
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6.5 Product Accessories 

This section presents the new optional accessories that may be included with Day Master. They 
include the time representation magnets, the protective cover, the marker and image holders, and 
the adhesive rubber feet.  

 

Time representation magnets 

The first accessories are the black and white magnets for time representation, see Figure 39. While 
the original planning board has 24 hours printed on the whiteboard surface, Day Master has a blank 
surface instead. The reason behind this is that the user now has the option of selecting how many 
hours they would like to dedicate to daytime and night-time, thus preventing the hours from being 
printed on the whiteboard from the beginning. However, this allows the user to decide how they 
want to represent the hours themselves from the beginning. It also makes the magnets easier to 
move around if the user wants to change anything on the board or show fewer hours.  Included 
with the product will be black and white magnets 12-hour representation, 24-hour representation, 
analogue clock faces.  

 

Protective cover 

The second accessory is a magnetic protective cover meant to provide simple protection to the 
items on the board, see Figure 40. The cover is a simple plastic sheet with magnetic corners that 
is supposed to be attached to the whiteboard. This solution is supposed to protect the planning 
board from unintentional changes, such as the erasing of text or removal of images by younger 
siblings that are fascinated with the product. According to the user studies, the only problem with 
unwanted interaction with the planning board was when a younger sibling, aged 1-2 years old, 
started playing with the images on the board. This negates the need for a more complicated cover, 
which includes a locking mechanism, as the end-users themselves appears to understand that they 
need to follow the instructions on the planning board and do not change the images on their own 
accord.  
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Figure 41. Marker and image holders 

 

 

 

 
Figure 42. Adhesive Rubber Feet (Ebay.co.uk, 2019) 
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Marker and image holders 

The third accessory is a pair of holder for images and marker pens, see Figure 41. They are created 
of black painted sheet metal and has a magnetic backside which allows them to be attached to the 
whiteboard. As observed during the interviews, not one person stored their images or markers in 
the same place. Some stored them in the same room as the product, others put theirs in another 
room entirely. Several users put their most used images on an unused surface of the planning board 
and moved them into the right position whenever they needed to be used. The marker and image 
holders allow the necessary items to be stored in close proximity to the product without cluttering 
the planning board.  

 

Rubber feet 

The fourth and final accessory is a sheet of four adhesive rubber feet, see Figure 42. The reason 
this accessory has been added to the product is that it was observed during the user studies that 
several users did not put their planning board on the wall as was intended. Neither did they use the 
existing table stand accessory. Instead, they leaned their planning board against a wall or used the 
packaging material to support the product. Therefore, the Day Master will always include has a 
small sheet of adhesive rubber feet that can be attached on the underside of the product to increase 
surface friction and to the backside of the top part of the frame in order to prevent any potential 
damage to the wall behind the product.  
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Figure 43. Assembly of electronic fasteners in the frame 

 
Figure 44. Assembly of frame and whiteboard 

 
Figure 45. Assembly of electronic components in fasteners  
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6.6 Manufacture and Assembly 
This section describes how the materials were selected and what circumstances would be preferred 
for production. It also provides a short description of how the product is supposed to be assembled.  

 

 

Based on material 

One of the parameters for choosing material was that their production cost should be kept to a 
minimum. This essentially eliminated using large plastic components for the frame as they would 
require big, advanced and expensive molds. Instead, it was decided to use extruded metal to make 
the frame as this requires a less costs for production. This, combined with other factors such as 
tensile strength and yield strength, slimmed the contenders for materials down to various metals. 
Requirements for low weight and price finally slimmed the materials to aluminium and steel, as 
previously explained. The material selection process is described more extensively in Appendix 
18: Material Selection.  

 

 

Production Location 

It is preferable if the components can be manufactured and the product assembled as close to each 
other as possible to minimize cost and carbon footprint from production. As the Day Master is 
meant to be sold mainly in Sweden and other Scandinavian countries, production should be as 
close as possible to them. 

 

Assembly 

It is important to both consider the manufacture and assembly when designing a product from an 
economic, environmental and ergonomic perspective. It should be designed to be not only easy 
and economically plausible to manufacture, but also to assemble. The Day Master is made from 
mainly standard components, sheet metal and extruded aluminium, minimizing its production cost. 
The two parts not made this way are the corner brackets in the frame, and the whiteboard, which 
still is made the same way as the whiteboard in the old Memodayplanner. The Day Master is also 
designed in such a way that it is easy to assemble. First, the sheet metal electronic fasteners are 
inserted into the rails in the frames without being tightened, see Figure 43. 

 The bolt for attaching the electronic fasteners is inserted into the rail in the frame parts. After, the 
sheet metal and nut is attached to the bolt, securing the electronic fastener in place. 

Three sides of the frame are then assembled to allow for the whiteboard to be inserted into its slot, 
see Figure 44. 

 

First, three of the frame parts are assembled with the corner brackets, then the whiteboard is 
inserted in the frame. Then the pre-assembled electronics is then secured to the sheet metal 
fasteners with the r-clips who are then tightened in the correct position on the rails in the frames, 
as shown in Figure 45. Thereafter, the electronics is attached to the fasteners with the clevis pins 
and r-clips. Finally all cords are put into place, the back panel inserted in its slot in the frame and 
the last frame side fastened. 
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 Figure 46. Rating for the 10 golden principles Day Master (green) vs the original planning board (red) 
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6.7 Ecodesign Analysis - Day Master 

The original planning board has previously been analysed from an ecodesign perspective, which 
allowed the identification of several possible improvement areas. This section describes how the 
rating for 10 golden principles improved or decreased in the final design. The change illustrated 
in Figure 46.  

 

 

GP1 (Function Analysis) 

The rating for the 1st golden principle improved in the final design. The reason for this is that the 
functional value was improved by adding new functions and accessories to the product. The 
immaterial value, that is the aesthetics, is also considered to have been improved with the new 
design.   

 

GP2, GP3, and GP9 (Toxic Substances, Human Resources and Context) 

In the previous analysis, there was no improvement areas identified for any of the 2nd, 3rd, or 9th 
golden principles. The reason for this is that it was determined that none of these principles could 
be improved by changing the product design; therefore, the rating remains unchanged. 

 

GP4 (Material Resources) 

The rating for the 4th golden principle remains unchanged for Day Master compared to the original 
planning board. The reason for this is that although the redesigned product weights slightly less 
than the original, which could have improved the rating, Day Master has more components than 
the original product. This negates any increase in rating a lighter product might have resulted in.  

  

GP5 (Economy) 

The 5th golden principle is difficult to rate as not all costs are accounted for in Day Master. 
Although the new product has higher quality and uses modern electronics, it also requires more 
components than the previous version. Moreover, as the electronic components have not all been 
selected, the final price remains uncertain. 

 

GP6 (Energy) 

The 6th golden principle has improved slightly as the new design have replaced all of the old 
electronic components with modern ones. Although the redesign product uses an additional LED 
bar, the use of modern electronics will probably cut the energy consumption substantially. Another 
reason behind this assumption is the new display, which is an electronic paper display that has a 
very low energy consumption compared to other displays on the market.  
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Figure 47. Example layout for the new Quick Start Guide 
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GP7 (Material Hygiene) 

The rating for the 7th golden principle has increased. The reason for this improvement is that the 
new design allows for easier separation of materials the adhesive tapes are no longer fastened to 
the backside of the whiteboard. Day Master also use less adhesives than the original product and 
although the components are more since the adhesives have been replaced with bolts and nuts, the 
number of metallic fasteners is kept at a minimum. For example, the original planning board’s 
frame requires 16 screws, while Day Master only use eight. In contrast, the number of electronic 
parts have increased which means that the new planning board uses more materials than the 
previous version.  

 

GP8 (Lifetime) 

Day Master receives a higher rating than the original product since the lifetime expectancy 
increases significantly by changing poor quality components to components with high quality. The 
first improvement is that the adhesive tape for fastening the electronics have been replaced with 
metal fasteners and are thus less likely to cause any quality related problems. Another 
improvement is that the material of the easily damaged aluminium screws have been replaced with 
steel. A third improvement is that the brittle plastic potentiometers, which some users had damaged 
with the metallic adjustment tool, has been replaced with a more intuitive and less fragile user 
interface that uses a screen and three buttons for navigation. 

 

GP10 (Information) 
The 10th golden principle has increased significantly. The greatest reason for this increase is that 
the new user interface is considerably more intuitive than the old version. For instance, the new 
interface will not require detailed labels attached to the back panel in order for the user to 
understand how to change the settings. Moreover, the new quick start guide provides a clearer 
overview, see Figure 47. As it uses more images and less text than before, making it easier to 
understand, it more likely that the users will read the instructions instead of ignoring them. 
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7  DISCUSSION 

This chapter discusses the results of the thesis project.  

 

 

7.1 Frame of Reference 

The frame of reference was an important basis for several stages in this project. The three main 
fields cognitive disorders, assistive technology and information about the original product all filled 
vital gaps in our knowledge to properly perform the project and created the foundation on which 
the thesis was based. The knowledge about different cognitive disorders was important to perform 
the user studies properly and understand the needs of the users as well as taken into consideration 
when designing the product. Knowledge about existing assistive technology was a very good 
source of inspiration for us as it gave examples of assistive products other than the 
Memodayplanner. 

 

7.2 Methodology 

The iterative design process  

The iterative design process is a very good way to receive constant feedback and verification that 
the project is going in the desired direction. In this project, the design process went through several 
cycles to define the final design and several design proposals were presented to our project 
supervisor and to Abilia employees.  The work performed in CAD was also based on the iterative 
designed process and before the final concept, many different design solutions had been tested and 
discarded. 

 

The cost calculation method 

The cost calculation provides a very rough estimate of the sell price. One reason for this inaccuracy 
is that the electronic components have been completely excluded from the calculations. As this 
thesis project did not focus on the electronic components, their cost still remains unknown.  

During the final presentation, a cost comparison between the redesigned planning board and the 
original product was requested. However, the company requested that all cost related information 
about the original product was to be kept secret.   

 

7.3 User Studies 

The user studies was an ambitious undertaking with many group homes, therapists, Facebook 
groups and forums contacted to get in touch with users of Abilia products. Even though many 
people was contacted, it was very difficult to find people willing to participate in our interviews. 
The reasons for this were many. People taking care of someone with a cognitive disorder have 
little free time, it is a precious resource that most are not prepared to spend on a deep, hour-long 
interview. Many are also not prepared to speak of their disorder or the disorder of their charge as 
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it is a deeply personal thing that might be sensitive. Finally it is a very small target group to begin 
with; individuals with cognitive disorders who also use the Memodayplanner. 

Nevertheless, six interviews were conducted which gave very valuable information. Several of 
these interviews also had two interviewees, which comes both with its advantages and 
disadvantages. As there are two people being interviewed, it has the potential of twice the 
responses and information. However, in every interview where there were two interviewees, one 
always took the spotlight and gave the vast majority of the answers, making the other’s presence 
diminish. It is also highly likely the interviewees influenced each other, for good or bad. While 
this might create more input in an area than if it had only been one interviewee since they could 
give each other ideas while they talked, it could also hamper creativity. 

The other attempt at user input was the survey. The survey was meant as an alternative way to 
reach out to users since so few were prepared to be interviewed. The idea was that since they had 
little time and did not want to talk about cognitive disorders openly, a survey, which is both 
anonymous and fast, could potentially garner more responses. This proved to not be the case, 
however, as only nine responses was received via the survey. Even though they were few, they 
served to reinforce results from the interviews as some thoughts and input from the interviews 
were repeated in the survey. 

We would have preferred to return to the interviewees and receive their feedback on the concepts 
that we developed during this project, both before and after the selection of the final concept. 
However, as it was very difficult to gather people to interview in the first place, and we during 
those interviews came to learn how difficult they have with time management in the usual place, 
we are still quite satisfied that we managed to get our original six interviews at all.  

 

7.4 Concept Generation 

The concept generation went through several stages and methods. First mind mapping, then the 
Lotus method as previously described, sketching, 2D illustrations and CAD, all the while trying 
new design solutions. As it was a cycling process it was sometimes hard to organize the results 
and know which ideas were the best for further development but the process also gave good, 
immediate feedback as we compared the different solutions. 

 

Placement of buttons for User interface 

Out motivation for placing the buttons on the top of the frame was to make them less noticeable 
for the end-users. However, there could be some benefits for placing them on the side of the frame 
instead. For example, it would be easier to manufacture the frame if the buttons were placed on 
the same piece as the USB connector as only one component would need the extra machining. It 
might also prevent the buttons from collecting dust if they remain unused for longer periods of 
time. 

 

7.5 Concept Evaluation  
Using an iterative design process would not have been feasible without proper evaluation methods 
to compare the different designs. The different design proposals went through the Pugh evaluation 
matrix, comparing their scores to each other, as previously explained. The feedback from Abilia 
also proved invaluable as many design solutions were eliminated but also proposed. 
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7.6 Challenges with Electronics 

Our lacking background in electronics perhaps proved to be one of the bigger challenges in the 
project as the undefined electronic parts play a major role in the BOM, cost calculations, ecological 
impact and whether or not the product would survive a fall into the floor. As it is now, these are 
incomplete and would require further development before the Day Master can be realized. 

As the electronic components were not a focus in this thesis project, they have only been given a 
short summary in the chapter describing the final design. The reason for this is that the electronic 
components never were fully specified as this was meant to be covered by another thesis project. 
In this thesis project, we only created a simple CAD model in order to demonstrate scale and how 
we intended to mount the electronics in the product.  
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8 CONCLUSION 

In this chapter the conclusions of the project are presented.  

 

 

Day Master is deemed a success as all the requirements from the requirement specification has 
been fulfilled for all of the interested parties, that is Abilia, the buyers (the municipality), and the 
users. Not all requests have been fulfilled as several conflicted with not only each other, but also 
with some of the requirements. All fulfilled requirements and requests are marked with a check 
mark in Appendix 13: Requirement Specification. 

 

The redesigned planning board, Day Master, has a couple of new functions that were developed 
based on requests from the users. New improvements are for example more customisable settings, 
like the length, intensity and colour of the LED lights for night and day. The redesigned product 
has a higher product quality than the original planning board and as such its life expectancy is 
probably longer. The product will be relatively easy and cheap to manufacture and assemble and 
the new design should also make the product easier to refurbish.  
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9  RECOMMENDATIONS FOR FUTURE WORK 

In this chapter, recommendations on more detailed solutions and/or future work in this field are 
presented.  

 

 

Due to the constraints and delimitations of this project, there is still plenty of room to further 
develop it in various fields. 

While the electronics was looked into, they were not thoroughly investigated and defined as this 
project does not focus on the electronic aspects. Before this project can be realized, the electronics 
need to be fully developed. The circuit boards need to be created and components chosen to realize 
the Day Master. As there are 18 LED-lights for the day and twelve LED-lights for the night, it 
should be investigated whether it is most economically feasible to have just one, big LED PCB for 
the day and one for the night, or have a series of smaller six LED-PCBs connected in tandem, three 
for the day and two for the night, much in the same way the LED-PCBs are designed in the 
Memodayplanner today. This might reduce cost as there would only be one type of LED-PCB, as 
opposed to two. Since the electronic components have not been fully defined, a complete BOM 
cannot be made either. 

Another interesting area to look into is alternatives to the components that have so far gone 
untouched by the project, mainly the whiteboard. Today, it is a composite sheet made from metal 
and plastic among other things. It might be possible to change the material to make it easier to 
recycle, reduce the thickness and weight but still keep the right properties. The different settings 
options should also be investigated with users whether or not all of them are truly desired or if 
some of them are obsolete.  

The planning board should also be tested to ensure that it fulfils all of the technical requirements 
for the product.  
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APPENDICES: SUPPLEMENTARY INFORMATION 

The appendices provide more details and/or supplementary information about the thesis project. 
There are a total of 20 appendices and they appear in the following order:  

 

Appendix 1: Risk Analysis - Thesis Project  

Appendix 2: Frame of Reference  

Appendix 3: Brand Manual  

Appendix 4: Product Autopsy  

Appendix 5: Ecodesign – The 10 Golden Principles  

Appendix 6: Ecodesign Analysis – Original Product  

Appendix 7: Interview set-up  

Appendix 8: Interview Guide  

Appendix 9: Ideation – Lotus Method  

Appendix 10: Ideation – Sketches  

Appendix 11: Pugh Matrix  

Appendix 12: Ideation - Form variation  

Appendix 13: Requirement Specification  

Appendix 14: Product Summary – Day Master  

Appendix 15: BOM-list Day Master  

Appendix 16: GUI – Menu Options  

Appendix 17: Electronic Components  

Appendix 18: Material Selection  

Appendix 19: Survey Results  

Appendix 20: Transcribed Interviews  
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Appendix 1: Risk Analysis - Thesis Project 
This appendix contains the risk analysis for the thesis project.  It identifies eventual risks that 
might be encountered during the thesis project and possible solutions have been included for those 
areas that might need certain actions to be taken.  

Colour coding and description 

Desireable/Accaptable - No action/Monitor 

Undesireable - Action 

Unacceptable - Urgent action 
(S-P) 1- very low/unlikely, 3-medium/likely , 9- very high/likely 
 
Table A1 lists the different risks, their probability of happening and the severity of them should 
they happen. It also says whether additional actions need to be taken to minimize the risks. 

 
Table A1. Risk Analysis Chart 

 
Sub Area Risk source or cause Actions already 

taken 
S P Risk 

(SxP) 
More actions needed 

R1 Problem with 
user studies 

Relate to the end-user Researching the 
issue.  

 

3 9 27 Continuing the 
research and acquire 

knowledge about 
NPF 

R2 
 

Contacting and engaging 
the end-user (in the 

product development 
process) 

Contacting not only 
end-users, but also 

other interested 
parties 

3 1 3 Networking 

R3 
 

wide range of end-users 
(young-elderly, different 

diagnoses) 

- 3 3 9 
 

R4 
 

not enough people 
participating in our user 

studies 

- 9 1 9 Networking 

R5 
 

Adapting the interview 
guide to fit all 
interviewees 

- 1 3 3 
 

R6 
 

Not enough information 
from interviews 

- 9 1 9 
 

R7 Abilia not adaptable to change 
(flexibility, listen to new 

ideas) 

Communication with 
supervisor 

9 1 9 
 

R8 
 

no stationary office communication with 
Abilia 

9 1 9 Talking with Abilia. 
Contacting KTH for 
group-office room. 

R9 
 

No or late resources 
 

9 1 9 
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R10 
 

communication with 
Abilia (not only 

supervisor, but others as 
well) 

 
9 1 9 

 

R11 
 

Face-to-face meetings 
with Johan(supervisor) 

 
3 9 27 

 

R12 KTH  communication with 
supervisor (Sara)  

 
9 1 9 

 

R13 
 

extending the 20 weeks 
deadline 

 
1 3 3 

 

R14 Personal/Project Difficulty having a 
sufficiently 

high  technical level 

 
9 1 27 

 

R15 
 

Straying from the planned 
schedule 

 
1 1 1 

 

R16 
 

Make our separate 
schedules align 

 
1 9 9 Needed: More 

rigorous planning 
towards the end-

phase of the project 

R17 
 

Not fulfilling Abilias 
requirements (e.g. lower 

product cost) 

 
9 1 9 Investigate Abilias 

supply chain (and 
possible alternatives) 

R18 
 

Problem adhering to 
Abilias guidelines for 
product development 

(what do they have here?) 

Communication, 
resources 

3 3 9 
 

R19 
 

Difficulties taking all 
regulatory medical device 
aspects into account (e.g. 
missing a required part) 

 

Continued 
communication with 

Abilia 

3 3 9 
 

R20 
 

Sickness. Influensa. 
(causing time delay for 

final presentation) 

 
9 9 81 

 

R21 
 

Taking time to get ahold 
of people to interview.  

 

 
3 3 
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Table A2 is a three times three table that multiplies the severity of a risk with the probability. 
The higher the score, the more dangerous the risk. 

Table A2 . Severity vs Probability 
 

Severity 

  
1 - Unlikely 3 - Likely 9 - Very likely 

Probability 9 - Very high R16 R1 
R11 

 

R20 

3 - Medium R5 
R13 

R3 
R18 
R19 
R21 

 

1 - Very low R15 R2 
 

R4 
R6 
R7 
R8 
R9 

R10 
R12 
R14 
R17 
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Appendix 2: Frame of Reference 

This appendix presents the frame of reference, which is basically a summary of the existing 
knowledge and research known about the subject. Figure B1 displays a word cloud created using 
wordart.com (2019) containing frequently used words from the research for the frame of 
reference.  

 

 
 

Figure B1. Frequently encountered words 

 

Cognitive Disorders  
The term disability means “an illness, injury, or condition that makes it difficult for someone to 
do the things that other people do” according to the Cambridge Dictionary 
(dictionary.cambridge.org, 2018). It is a very broad term which can mean anything from being a 
cripple to simply not understanding the language in a country you visit. 

As the planning board is a helping tool for those with various cognitive disabilities focus will be 
on this category, which difficulties they bring and their impact when designing products. 

Cognitive disorders and neuropsychological impairments are disabilities that hamper an 
individual’s ability to learn, interpret sentence impressions, concentrate, planning, and making 
decisions. The memory and sense of time can be hampered as well.  (lul.se, 2016) There are many 
kinds of sicknesses and conditions that can result in cognitive disorders. Among those are autism, 
ADHD, dementia, brain damage and Down syndrome. 
 
Autism 
Autism is a neuropsychological disability that affects the brain's ability to process information. It 
is a very broad impairment that varies greatly between individuals. People with autism have 
social challenges in communication. They also has have limitations in interests and activities. 
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This means that change and new situations is a difficulty for people with autism and it is 
therefore very important for them to have set routines. It is quite common that a person with 
autism want to do a task in a very specific way. They are often quite set in their ways and do not 
like change. A change in a routine can lead to anger and outbursts. A calm, organized and 
predictable environment is therefore optimal for people with autism (1177 Vårdguiden [b], 
2018). 

 

ADHD 
ADHD is a disability that affects concentration and controlling behaviour and it stands for 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder. It can govern a person's active life and their intensity as 
an individual, by making them either overactive or have a lowered activity. Like autism, ADHD 
is quite broad and varies greatly from person to person. People with ADHD usually have problems 
with concentrating in loud environments, have problems with starting or finishing a task that they 
do not consider to be motivating (1177 Vårdguiden [c], 2018). 
 
Dementia 
Dementia is a disability that affects memory and the ability to interpret the environment. The most 
common form of dementia is Alzheimer’s disease, which is when nerve cells die in one or several 
parts of the brain. Early symptoms of Alzheimer is memory loss, a lowered sense of time, and 
difficulty to determine how much time has passed. In the late stages of the disease, the individual 
can have difficulties to do practical everyday chores such as paying the bills, planning for grocery 
shopping, cook meals, or travel by themselves. Many people with Alzheimer also have trouble 
finding their way, first outside and then in their own homes. When someone has memory loss it 
can be difficult to remember everyday events like where they have put their keys. In severe cases, 
night can seem like day, concentration can be severely hampered, and the afflicted can even suffer 
from hallucinations (1177 Vårdguiden [d], 2018). 

 

Brain damage 
Brain damage is usually the result from severe trauma to the skull, but it can also come from a 
stroke, a tumour, or other illnesses. If the brain damage comes from trauma, it is called traumatic 
brain injury and if it comes from a medical complication, like as stroke, it is called acquired brain 
injury. Falling over is the leading cause for brain injury and the affected people are often elderly 
aged 75 and up. Brain injury can damage cognitive functions in two different ways. First, its direct 
effects can lead to long-term or permanent confusion, difficulty in learning and remembering new 
information, lowered coordination, difficulty speaking, and sensory problems such as lowered 
hearing, vision, and balance. The second way that brain damage can damage cognitive functions 
is that it may lead to Alzheimer's or dementia later in life (alz.org, 2019). 

 

Down syndrome 
Down syndrome is a chromosomal abnormality that stems from having an extra chromosome 21. 
People with Down’s often have a minor or a moderate intellectual disability. Beyond the disability, 
people with Down syndrome often have other medical problems, such as heart problems, and 
lowered vision or hearing (1177 Vårdguiden [e], 2018). 
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Assistive Technology 
Assistive technology are products meant to compensate for a physical or cognitive disability. Its 
purpose is to empower people with disabilities and allow them to have a normal lifestyle, or at 
least as close to normal as possible, despite any impairment they might have that affects their 
physical or cognitive abilities (Abilia.se [b], 2018). 

There are several different types of assistive aids available and the type and number of aids vary 
depending on the needs of the impaired person. According to 1177 Vårdguiden  ([a], 2018), some 
examples of assistive aids are communicative aids, cognitive aids, environmental aids, alarms, 
orthopaedic aids, as well as many types of physical aids for hearing, sight, movement and more. 
Abilia (2018) divides their aids into four separate categories: communicative aids, cognitive aids, 
environmental controllers and alarms.  

An important aspect of assistive aids is that they are classified as medical devices (Medical Device 
Regulation, 2017). And medical devices are prescribed to patients, not something people may 
purchase of the shelf in an ordinary store (1177 Vårdguiden [a], 2018).  

 

Cognitive Aids 
Cognitive aids are assistive technology specifically intended to compensate for cognitive 
disabilities. They are designed to enhance cognition and can be something from as simple as a 
paper with text or images to a complicated device with a dynamic interactive interface (Stanford 
Medicine, 2019) 

Prescription of aids 
Since assistive aids are prescribed, this means that the buyer is not equivalent to the end-user. 
Instead there are several people involved in the chain from when the product is sold by Abilia until 
it ends up in the home of the end-user. There are usually four ‘people’ involved in this process, the 
end-user, the support person, the prescriber and the buyer (Abilia Interview, 2018-09-17).  

 

The end-user 
The end-user is the impaired person who is in need of the assistive aid.  

 

The support person 
The support person is often either a close relative who has custody of the end-user or a staff 
member from the nursing home where the end-user resides. Most commonly, the support person 
is the one who contacts the prescriber in order to receive assistance, such as requiring assistive 
aids for the end-user.  

 

The prescriber 
The prescriber is the one who distributes the assistive aids to people with disabilities on behalf of 
the municipality and the county council (1177 Vårdguiden [a], 2018); Vårdgivarguiden, 2018. This 
means that the prescriber’s occupation will vary depending on the patient’s needs. For example, a 
prescriber may be an occupational therapist, a physiotherapist, a speech therapist, an audiologist, 
a sight therapist, or a nurse. According to Abilia (2018-09-17), it is common that for people with 
cognitive impairments, the prescriber will be an occupational therapist. 1177 Vårdguiden ([a], 
2018) describes several methods for contacting a prescriber.  
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One method is to contact health centers, memory receptions, psychiatry receptions, child and youth 
receptions, or habilitation receptions. They will almost always have contact with prescribers and 
will then provide the patient with the contact information.  

A second method is to contact the local municipality. This is mostly done by people who have had 
previous contact with home healthcare.  

A third method is to directly contact an establishment that is known to prescribe the desired type 
of assistive aid. Sometimes, depending on the type of aid that is required, a doctor working on a 
health central might need to issue a doctor’s referral in order for the patient to meet with a 
prescriber.  

 

The buyer 
The buyer that purchase the assistive aids is not a single individual, but rather the municipality and 
the county council. According to Swedish laws, they are required to offer habilitation, 
rehabilitation and assistive aids, to disabled people who live within the county and are in need of 
them. When there are several assistive aids available to choose from, the disabled person may 
choose the aid that they prefer the most (Socialdepartementet, 2017; Socialdepartementet, 2014). 
However, it is up to the municipality and the county council to decide how they divide the 
responsibility between them and which rules and charges might be used (1177 Vårdguiden [a], 
2018). This means that the selection of assistive aids available, their cost and who prescribes them 
varies depending on where in the country the end-user resides. Furthermore, assistive aids are 
prescribed based on a needs-oriented approach. This means that the patient’s needs dictates which 
assistive aids may be prescribed to them. Moreover, other factors, such as age, is also significant 
to what selection of assistive aids might be available.  
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Appendix 3: Brand Manual 
This appendix covers the guidelines used in the design process of the new concepts to create a 
brand image fitting Abilia. 

Brand pillars 
Before designing the new memodayplanner, a couple of brand pillars were chosen on which the 
design would be based. These were also used when setting different designs against each other, 
investigating which one symbolised Abilia’s values and heritage best. The design pillars were 
chosen to convey a certain aspect and these were: 

 Security 
 Clarity 
 Simplicity 
 High quality 
 Timeless design 

 
Security 
The most important one is “security”. When using this product, an individual is in need of help. 
It is an aid tool to create stability in an otherwise chaotic day. Therefore focus on conveying a 
sense of security is of utmost importance. Security in knowing that the day is flowing as planned 
and nothing unexpected will happen.  
 
Clarity 
The next one is “clarity”. The design must bi intuitive and clear. Considering what type of 
product it is, it cannot create unnecessary confusion as it is there to simplify the day, not make it 
more complicated.  
 
Simplicity 
The third pillar is “simplicity”. The product cannot be too complicated. It can’t have to many 
functions and mandatory settings.  
 
High quality 
The fourth pillar is “High quality”. The memodayplanner is meant to be used for a long time. It 
is also a high-end, deluxe aid meant to make the user feel more secure and confident. Thus, this 
is something its design need to convey aswell, through the design and sheer quality of its 
materials. 
 
Timeless design 
The last pillar that the design should convey is “Timeless design”. As aforementioned, the 
memodayplanner is meant to be used for a long time. This means the design needs to be timeless 
with simple forms. 
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Materials and textures 
The materials used in the new memodayplanner have been chosen to convey a simple, sturdy 
design while also taking the environment into consideration. The main materials are aluminium 
and steel as they are easily recyclable , strong and durable. The frame is extruded aluminium, 
brushed to give a softer feeling, while the electronics are fastened to it with bended sheet metal 
made from steel. The new version does not use adhesives in its fasteners as this makes the 
recycling process more costly and difficult. Plastic has also been kept to a minimum as it is less 
recyclable and expensive to form. The design is made to be easy to disassemble. Thus, it 
contains low material mixing and composites and it can be easily dismantled with everyday 
tools. The electronic components and their fasteners have also been designed to be easily 
dismantled. The materials have been chosen for high durability as the product is for instance 
meant to be used in homes with lively, playing children. In such a situation, the memodayplanner 
should be designed to survive a knock on the side or a fall in the floor. 
 

Shapes 
The old memodayplanner had very sharp edges in its frame that was dangerous to both people 
and furniture. The new design has removed the sharp edges and replaced them with rounded, soft 
corners in brushed aluminium. This to give the whole design a more soft feel. While it should 
convey softness and security it should also convey sturdiness and simplicity however. This is 
achieved through the straight lines and thicker frame surrounding the whiteboard. 
 

Colour palette 
Abilia primarily uses six colours for digital design and printing.  

 
The old memodayplanner uses a dark grey frame and accentuates the night time LED-column 
with an almost black, wide area. The new version, however, tries to convey a softer, more secure 
feeling than the old version by having a lighter silver gray in the frame. The darker area around 
the night time is still there as it is a good visual cue that this part symbolises night, the area has 
been slimmed and the corners rounded however. 

 

A3: 3(4) 
 

 

Logotype 
Depending on the type of product, Abilia places their iconic logo on different places. Some of 
the smaller, digital products have the logo   placed centered on the top of the product, above the 
screen, see Figure C1. 

  
Figure C1: Smaller, digital products have the logo placed centered on the top of the product. 

 
While others have the logo centered on the bottom part, see Figure C2. 

 
Figure C2: the logo is placed centered in the bottom part. 
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Finally, some products have the logo placed in the bottom right part of the product, like 
Memodayplanner in Figure C3. 

 
Figure C3: the large product memodayplanner has the logo placed in the bottom right. 

Day Master uses the same placement as the original planning board but uses a red logo instead. 
This makes the logo “pop out” more and gives a distinct splash of colour in an otherwise 
greyscale product. 
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Appendix 4: Product Autopsy 
This appendix contains some information about the original product. Some of the data was 
provided by Abilia, while other data was gathered during the product autopsy. During the product 
autopsy the product was disassembled and weighted. A summary of the results is presented in 
Table D1.  

 

Table D1. Summary of original Memodayplanner 

Description Weight Unit 

Weight fractions 
Metal frame 
Metal fasteners 
Metal backplate 
 
Composite Whiteboard, electronics 
and adhesive fasteners 
 
Cables and plastic snap-fits 
 
Weight 
Product 
Packaging 
Accessories 
 
Total weight per package 

 
460 
111 
628 
 
2500 
 

180 
 

3879 
990  
216 
 
5085 

 
gr 
gr 
gr 
 
gr 
 

gr 
 

gr 
gr 
gr 
 
gr 

Energy 
Use time in hours (per day) 

 
24 

 
hours 

Description Numbers Unit 

Total number of parts in/on the 
product 
Accessories (incl. instructions and 
mounting supplies) 
Packaging  (incl. packaging material 
set and zip-lock bags) 

53 
 
13 
 
5 

no. of parts  
 
no. of parts  
 
no. of parts  

Number of screw joints 19 no. (16+1+2) 

Number of snap-fits 2 no. (Heyco) 

Number of adhesive joinings 10 no. (2 adhesive plastic sheets on front panel, 4 double-sided 
adhesive pads, 3 adhesive cable clips, 1 snap over cable 
gland) 

Number of geometrical lockings 2 no. (Front and back panels slide into frame) 
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Appendix 5: Ecodesign – The 10 Golden Principles 
In this project an approach to ecodesign has been taken in order to identify areas for improvement 
between the existing product and a new one. For this purpose, the ten golden principles has been 
applied to the products and been recorded in a graph (C.Luttropp and G.Brohammer, 2014). The 
following section shortly describes the ten golden principles and how they can be applied to 
product design.  

 
 
GP 1 - Function 
The first golden principle is used in order to clarify the products characteristics, both functional 
and immaterial and other. It requires that the product’s main functions are identified, valued and 
graded on a scale.  
 
GP 2 - Human Resources 
The second golden principle is used to identify and analyse what values are available locally. For 
example, how does the company view human rights, labour norms, work environment, and 
company values and how is this reflected in their raw material extraction, production, 
distribution, and waste management?  
 
GP 3 - Toxic Substances 
The third golden principle focuses on how well the company avoid hazardous substances and 
what actions they take to insure this.  
 
GP 4 - Material Resources 
The fourth golden principle recommends the use of analytical methods and calculations in order 
to increase process and resource efficiency.  
 
GP 5 - Economy 
The fifth golden principle focus on identifying what costs the product contributes with in regards 
to the other nine golden principles and whether those are acceptable or not. Those that are 
deemed unacceptable are possible focuses for improvement. 
 
GP 6 - Energy 
The sixth golden principle is used to analyse what alternatives exists in order for the product to 
use less energy. Whether it be redesigning the product so that it is more energy efficient, uses a 
different energy source or allows the use of renewable or recycled energy, have less time in 
operation or any other similar method for improving the energy use. 
 
GP 7 - Material Hygiene 
The seventh golden principle concentrates on seeking a lower mix of materials in any given 
product  in order to make the materials in the products as recyclable friendly as possible.   
products. This prevents high costs for  
 
GP 8 - Lifetime  
The eight golden principle is used to analyse is the product has been optimised for a long life, 
what the maintenance requirements are like and if it will retain popularity with its customers for 
an extended period of time. Another focal point of the eight principle is whether or not the 
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product is easy to upgrade and if the need for spare parts and consumable items have been 
minimised.  
 
GP 9 - Context 
The ninth golden principle concentrates on whether the context and importance of ecodesign has 
been incorporated in the company’s business and their strategies for developing green products. 
It also asks whether or not the company’s management understands the importance of ecodesign 
for the company’s own profitability and growth.  
 
GP 10 - Information 
The tenth golden principle focus on the information distributed with the product. It investigates 
whether the labels explains the product’s functions. It also questions if the information 
accompanying the product guides the user to the correct behaviour and increases their knowledge 
about ecodesign and their ability to make good environmental choices when choosing a product.  
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Appendix 6: Ecodesign Analysis – Original Product 
This appendix contains an analysis for each of the ten golden principles and provides the reason 
behind the rating.  Figure H1 illustrates the rating values for each of the ten golden principles.  

  

 
Figure H1. Rating Value for each of the 10 GP’s 

 

GP 1 - Function Analysis 
Assessment of MDP3: Neutral/Positive 
Rating value:  3 (Good but could still be improved through product redesign) 
Motivation: The main function of MDP is to assist people who has problems with planning and 
keeping track of time. The product has a high functional value, as the users are quite dependant 
on the product in their daily lives, and a low immaterial value, as the product is neither a 
designer object or have an especially aesthetically pleasing look. 
 
Improvement potential:  However, the product has some potential for improvement through the 
product design. For example, the functional value could be increased by adding requested 
functions and/or accessories and removing unwanted functions.  
An improved product design could also rise the immaterial value.  
 

 
GP 2 - Human Resources 
Assessment of MDP3: Positive 
Rating value:  4 (Could possible improve, but not thorough product redesign) 
Motivation: The product is produced in Sweden. Abilia is in the process of implementing the 
ISO standards ISO 13485(Medical Device - Quality Management System) and ISO 
14001(Environmental Management). They have a quality policy and a environmental policy 
describing how they work with continuous improvement; how they comply with legislation; how 
they treat waste and more (abilia.se [c], 2018; abilia.se [d], 2018).   
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Improvement potential: The potential to improve how the company uses of human resources is 
considered to be nonexistent through the product design, as redesigning the product will not have 
any impact on the company’s values or management.  

GP 3 - Toxic Substances 
Assessment of MDP3: Positive 
Rating value: 4 (Could possible improve, but not thorough product redesign) 
Motivation: Abilia does not use any specific toxic substances in the Memodayplanner. The 
battery appears to be the least environmentally friendly component used in the product. Abilia 
does not have a list of hazardous or toxic substances available for their designers, but they do 
refer to the REACH and RoHS directives when selecting materials. 
 
Improvement potential: It is possible for Abilia to improve what materials and substances are 
used in their product design; however, the possibility to do so through the product redesign is 
considered to be quite low.  
 

 
GP 4 - Material Resources 
Assessment of existing product: Neutral 
Rating value: 0 (Has high potential for improvement through the product redesign) 
Motivation: Memodayplanner consists of several components that have been specifically 
designed and it has quite few standard components. The product itself weights 4,6 kg. The total 
number of components is 59 parts, which include the packaging (see BOM for detailed list).  
 
Improvement potential:  For example, the weight or the total number of components could be 
reduced in order to use less material resources. 
 

 
GP 5 - Economy 
Assessment of existing product: Neutral/Positive 
Rating Value: 3 (Good but could still be improved through product redesign) 
Motivation: The product price is fairly high and the product uses several components that have 
been especially designed. It uses few standard components and furthermore, some of the used 
standard components have required modification before they could be used in the product. 
 
Improvement potential: For example, the new concept could use more standard components 
instead of special design solutions. 
 
 

GP 6 - Energy 
Assessment of existing product: Neutral/Positive 
Rating Value: 3 (Good but could still be improved through product redesign) 
Motivation: MDP3 is an active product, as it constantly requires electric power in order to fulfill 
its function. It uses a power adapter (9V) and has a small backup battery, for remembering 
settings during power outages. The product’s electronics are quite old, from the 80’s-90’s, and 
have only been updated when a component has been discontinued by the suppliers.   
 
Improvement potential:  For example, it is possible that using less electronic components or 
more modern technology could lower the energy consumption.  
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GP 7 - Material Hygiene 
Assessment of existing product: Neutral 
Rating Value: 1 (Has high potential for improvement through the product redesign) 
Motivation: MDP3 consists of several different materials, not all which can be easily separated. 
First, the whiteboard is a composite material. Second, two plastic sheets that are attached to the 
whiteboard. Third, the product uses 17 screws in total to keep the frame in place and adhesive 
pads for the electronics.  
 
Improvement potential: For example, try to use fewer materials in the redesign, avoid mixing 
materials, avoid using adhesives, and minimise the use of screws required. 
 

 
GP 8 - Lifetime 
Assessment of existing product: Neutral/Positive 
Rating Value: 2 (Has high potential for improvement through the product redesign) 
 
Motivation: The product has a long life expectancy and after it is returned to the company the 
product is refurbished and then returns to the market. However, some materials used in the 
product has significantly low quality. For example, the screws that hold the design together are 
made out of aluminium and are quite quickly ruined when they are used. Also, the company has 
experienced an issue with product quality as the adhesive pads, which keep the electronics in 
place, have a tendency to unstick from the surface that they have been attached to. 
 
Improvement potential: For example, the material quality could be increased by changing the 
material of some components so that they are more resistant to damage. Another example, would 
be to change the adhesive pads for another type of fastener for the electronics.  
 

 
GP 9 - Context 
Assessment of existing product: Positive 
Rating Value: 4 (Could possible improve, but not thorough product redesign) 
Motivation: As part of the concern MedCap, Abilia release a sustainability report and acts 
responsible.  
Improvement potential: None identified. 
 

 
GP 10 - Information 
Assessment of existing product:Neutral/Positive 
Rating Value: 2 (Has high potential for improvement through the product redesign) 

Motivation: The design of the user interface for the settings is non-intuitive and difficult to use. 
Also, the two buttons on the underside are labelled but the labels are, like the buttons, under the 
product which makes them difficult to see. The users didn’t read the manual, the booklet or the 
quick guide as they contain too much information. They are also in several languages, which makes 
it difficult to get a clear overview when skimming through them.   

 
Improvement potential: For example, the user interface for managing the product’s settings 
could be improved, the labels on the user interface could be easier to see on the product, and the 
user instructions (manual, ideas booklet, and quick guide) could be easier to navigate.  
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Appendix 7: Interview set-up 
This appendix presents information about the interview set-up. Table E1 illustrates the interviews 
conducted with users- The list shows the interviews conducted with Abilia employees and other 
important dates; however, it does not include the meetings with the industrial advisor Johan Borg.  

 

Table E1. Interview Data 

 
Interview 1 Interview 

2 
Interview 
3 

Interview 4 Interview 
5 

Interview 6 

Date 29/10 2018 31/10 
2018 

2/11 2018 5/1 2018 5/11 2018 8/11 2018 

Interviewees 2 Support 
people: 
Both 
parents 

1 Support 
person: 
Parent  

1 Support 
person: 
Parent 

2 Support 
people: 
Both 
parents 

1 Support 
person: 
Parent 

1 Support 
person: 
Staff 
member 

Interviewer Sofie and 
Mattias 

Sofie and 
Mattias 

Sofie Sofie and 
Mattias 

Sofie and 
Mattias 

Sofie and 
Mattias 

Where User’s 
home 

User’s 
home 

By phone User’s 
home 

User’s 
home 

Nursing 
Home 

 

Abilia Interviews and Presentation Dates 

 Interview at Abilia, 2018-09-17, Interviewees: Åsa Östlund och Emelie Gerde 

 Interview # 1 at Abilia, 2018-10-03, Interviewee: Johan Borg 

 Interview # 2 at Abilia, 2018-10-03, Interviewee: Sven Blomberg 

 Interview # 3 at Abilia, 2018-10-03, Interviewee: Jan-Olof Persson 

 Interview # 4 at Abilia, 2018-10-03, Interviewee: Nils Åkesson 

 Abilia Presentation, 2018-12-06 

 Skype Interview, 2019-01-24,  Interviewee: Emelie Gerde 
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Appendix 8: Interview Guide 

This is the interview guide that was the template for all performed interviews. This template is in 
Swedish as that is the language the interviews were held in. 

 

Intervju Start 
1. Tacka för att den intervjuade deltar. 

2. Introduktion. Vi beskriver oss själva först. Varifrån vi kommer och vad vi gör och 

pluggar på KTH. Vi kollar på hjälpmedel och hur de används. Fokus i den här studien är 

kognitiva hjälpmedel som fokuserar på att strukturera och planera vardagen. 

3. Denna intervju kommer att ta mellan 45 till 60 minuter men ni får avbryta närsomhelst. 

4. Ge kontaktuppgifter till oss båda ifall de intervjuade har senare funderingar. 

5. Fråga om tillåtelse att få spela in och försäkra om att den information som vi samlar här 

är konfidentiell och endast vi kommer att ta del av den för att utföra vårt projekt. Allt 

material kommer att anonymiseras. 

6. Vi skulle behöva ta foton av hjälpmedlet och när ni använder den, är det OK? 

 

7. Skulle ni kunna berätta lite om er själva? 

● Namn: 

● Yrke: 

● Ålder: 

● (Boendesituation:) 

● Vem är det som behöver hjälpmedel:  

● Roll (brukare/stödperson(anhörig/boendepersonal/arb.terapeut): 

● (Allmänt/annat):  

 

8. Skulle ni kunna gå igenom hur en vanlig dag i ditt liv ser ut för oss? 

9. Vilka kognitiva hjälpmedel använder ni till vardags? (Finns det flera?) 

10. Hur kom ni i kontakt med dessa hjälpmedel?  

a. Hur lätta var de att få tag på? 

b. Var fick ni dem ifrån?  

c. Hur lång tid tog det att få dem? 

d. Behövde ni betala något? Till vem 

MDP-frågor 
11. Hur har MDP hjälpt er i er vardag? 
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12. Skulle ni kunna visa och berätta om hur ni använder MDP? (FOTA!) 

a. Vilka tillbehör används? Finns det något tillbehör ni tycker saknas? Var förvarar 

ni tillbehören? 

b. Vilka funktioner används?  

i. Finns det någon funktion ni inte använder? Varför? 

c. Har ni behövt ändra några inställningar?  

d. Är ni nöjd med att MDP visar en dag eller vill ni hellre ha bredare översikt?  

i. Hur bredare översikt vill ni ha då?  

ii. Varför? Varför inte? 

e. Är ni nöjd med produktens utseende? Varför? Varför inte? 

f. Vad tycker ni om färgvalet i produkten? (lamporna? känslor?) 

g. Vad tycker ni om kvalitén i produkten och dess tillbehör?  

i. (Allmän känsla av produkten, typ hållbar, miljövänlig, lyxig/billig, annat?) 

ii. är det någon gång produkten inte har fungerat? Varför? 

h. Om ni fick drömma helt fritt, hur skulle ni då vilja att den såg ut? (Rita gärna!) 

i. Vad är det bästa med MDP? varför? 

j.  Vad är det sämsta med MDP? varför? 

 

13. Hur gjorde ni innan ni hade MDP? 

 

14. Känner ni er delaktig i planeringen av din vardag? (Varför?/Varför inte?) 

 

15. Vad tyckte ni om produkten när ni först fick den? (kändes det bra eller? Varför?) 

a. Hur kändes det att packa upp produkten första gången? Deltog ni? 

b. Hur bestämde ni var den skulle sitta? (Sitter den bra här? Skulle ni vilja ha den 

någon annanstans?) 

 

16. Tycker ni att ni har fått tillräckligt med hjälp eller stöd för att förstå hur produkten 

fungerar? 

a. Var den lätt eller svårt att använda i början? Varför? 

b. Tycker ni det är lätt eller svårt att använda den nu? Varför? 

Allmänna frågor om hjälpmedel (om de har flera än MDP) 
17. Har ni fått testa andra hjälpmedel innan ni fick de som ni har nu? 

a. Vilka? 
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b. Vad var bra och dåligt med dem? 

 

18. Gillar ni de hjälpmedlen ni har idag? Varför? Varför inte? 

a. Är det något som ni tycker inte funkar? Varför? Varför inte? 

 

19. Hur använder ni dem? Skulle ni kunna visa? (ta ett hjälpmedel i taget vid flera 

hjälpmedel) 

a. Vad är bra med hjälpmedlet? 

b. Hur ofta använder ni hjälpmedlet? 

c. Vad är mindre bra med hjälpmedlet? 

i. Är det någon funktion ni ej använder? 

ii. Är det något ni känner att ni saknar?  

d. Finns det något med det här hjälpmedlet som ni önskar fanns i MDP? Varför? 

 

Intervjuavslut 
20. Det var allt för oss. Tack för att ni tog er tid och ställde upp! 

21. Finns det något ni vill tillägga som ni tycker att vi har missat? 

22. Hur tycker ni att denna intervju har känts? 

 

Efter intervjun 
Skriv ner förtydligar angående intervjun så vi ej missar viktiga punkter. 

Skriv ner observationer som gjorts under intervjun som kan ha påverkat processen. 
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Appendix 9: Ideation – Lotus Method 
This appendix contains all the pictures taken from the iterations of the Lotus Blossom method that 
was employed in the ideation process. 

The first iteration of the Lotus Blossom method had MDP, the abbreviation for Memodayplanner, 
in the middle with eight green “petals” or functional areas around it. These were called power, 
protection, placement, accessories, storage, visualise time, drawing space and alarm, see Figure 
F1. 

 

Figure F1. The first iteration of the Lotus Blossom. 

The second iteration consisted of the “green petals” from the first iteration used as center images. 
The new “yellow petals” contain possible solutions identified within each area, see Figure F2. 
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Figure F2. The second iteration of the Lotus Blossom. 

 

In the third and final iteration, the “yellow petals” from the second iteration were used as center 
images and the new “orange petals” contained new solutions for each identified category, see 
Figures F3 to F7.  
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Figure F3. The petals of the Information category are further defined in iteration three. 

 

 

Figure F4. Three of the petals of the Power category are further defined in iteration three. 
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Figure F5. Three of  the petals of the Visualise Time category are further defined in iteration three. 
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Figure F6. Three of the petals of the Placement category are further defined in iteration three. 
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Figure F7. Four of the petals of the Drawing Space category are further defined in iteration three. 
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Appendix 10: Ideation – Sketches 
This appendix contains the early sketches from the very start of the ideation process. No 
boundaries or limitations had yet been set it this stage.  
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Appendix 11: Pugh Matrix 
This appendix contains the Pugh Matrix that was used for the concept evaluation.  
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Appendix 12: Ideation - Form variation 
This appendix contains all the different form variations that were tested out before the final design 
was selected. Figure G1-G9 present the first iteration of the form variation. Then based on the 
requirement specification and the feedback from Abilia the results were refined, the concepts in 
Figure G10 were presented and after a last feedback session the final design was developed.   

  
Figure G1. First iteration of sketches of the form variation. Trying different placements for clock/logo/time/weekbar 

 

 
Figure G2. First iteration of sketches of the form variation. Trying different placements for clock/logo/time/weekbar 
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Figure G3. First iteration of sketches of the form variation. Trying different placements for clock/logo/time/weekbar 

 

  
Figure G4. First iteration of sketches of the form variation. Trying different placements for clock/logo/time/weekbar 
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Figure G5. First iteration of sketches of the form variation. Trying different placements for clock/logo/time/weekbar 

 

  
Figure G6. First iteration of sketches of the form variation. Trying different placements for clock/logo/time/weekbar 
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Figure G7. First iteration of sketches of the form variation. Trying different placements for clock/logo/time/weekbar 

 

 
Figure G8. First iteration of sketches of the form variation. Trying different placements for clock/logo/time/weekbar 
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G9. First iteration of the form variation. Seven designs with an incorporated Timstock. 

 

 

 

G10. Final iteration of form variations that were presented to Abilia.  
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Appendix 13: Requirement Specification 
This appendix contains all of the requirements and requests from Abilia, the buyers and the users. 
It also mentions the regulations that apply for this product. The checkmarks indicates which 
requirements and requests were fulfilled at the end of the project.  

Regulations that apply to MDP (from the Technical File) 
 Regulation EU 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 

on medical devices (MDR) 
 ISO 12182:2012 (Annex) 

 

Abilia Requirements 
The project should: 

 include the development of Memodayplanner (MDP) 
 include the development of MDP’s accessories (protective door and table stand)  

 
The product should: 

 focus on both end-users and support people's‘ needs and requirements for simplicity and 
clarity 

 have better aesthetics (new design and better user interface) 
 fulfill (applicable) regulatory requirements for medical devices 
 reflect Abilia’s vision and values (Branding) 
 be easy to use for the end-user 
 be easy to use for support person 
 be easy to assemble/install for maintenance person (DFA & DFM) 
 be easy to refurbish for maintenance person 
 minimise weight 
 minimise volume 
 minimise production cost (for a production volume of 3000 units/year) 
 maximise quality (higher material durability)  
 keep all of the existing functions in MDP 
 allow the end-user to easily turn off the alarm 
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Buyer Requirements (municipality) 
The product/product’s: 

 should display time 
 should display time in a linear fashion 
 should display(at least) 24 hours 
 should display time as column or dot (by users choice) 
 should visualise and count down the time 
 should allow for setting alarms 
 have alarms with light and/or sound 
 allows at least 10 alarms/day 
 should have an alarm that is possible to turn off 
 time display/countdown should be visible at night 
 time display/countdown should indicate if it is day or night 
 should be able to contain written information and/or images 
 should retain selected (time-) settings when changing power outlet or in the case of 

a  power failure 
 stationary units should keep selected settings during transport 
 should have automatic adjustment of clock for summer/winter time 
 should be mountable on walls 
 should be mountable on tables with or without accessories 
 kit for wall assembly should be included 
 should be marked according to either 93/42/EEG or EU 2017/745 (MDD or MDR) 
 eventual EMC adapter/battery eliminator should be included 

 
 

User Requirements 
The product should: 

 visualise activities (images, symbols, pictures, text) 
 visualise time 
 visualise day and night 
 be able to change the colour of the day and night lights 
 be able to change the length of the day and night cycles 
 have intuitive controls that are easy to use (cognitive ergonomy) 
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Abilia Requests 
The product could: 

 have a reset function (return to factory settings) 
 easy to remove PCB 
 be easier to carry (for a stationary product) 
- be modular 
- be designed to fit various environments (school) 
 allow for colour adjustment of the light 
- continue working after disconnecting EMC or during power failure 
 have settings that are easier to adjust 
 avoid using glue to fasten electronics 
 avoid fastening the electronic components on the whiteboard surface 
 avoid specially designed components, use standardised as much as possible 
 lower energy consumption 
 Make a product with a timeless design 
 Modernise the electronics 
 If different requirements are conflicting then the ends-user requirements weight more 

than support people 

 
User Requests 

 increase portability, e.g. 
- reduce/minimise volume 
 reduce/minimise weight 
 removable power cord 

 increase clarity/improve product info, e.g. 
 have a simpler quick start guide (bigger text, more pictures, provide on top of the 

product in the packaging) 
- use only one language in the manual, otherwise refer to Abilia’s webpage 
- make clearer which accessories are available in the manual. 

- Be able to change settings and activities from a distance 
 customize length and ratio between night and day 
- Be able to bring the product with on vacation (more portable) 
 Easier to move around in your home 
- can function on battery alone 
- pre recorded voice message possible for every day 

One aid to cover all needs (week tablet, dayplanner, time measurement, voice recorded 
messages)   
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Appendix 14: Product Summary – Day Master 
This appendix contains a summary of Day Master as illustrated in Table I1. It uses the same 
outlook as the product autopsy for the original product for easier comparison. 

Table I1. Summary of Day Master 

Description Weight Unit 

Weight fractions 
Metal frame (8 parts)  
Metal back panel 
Whiteboard (incl. electronics & plastic cover) 
 
Weight 
Product 
Packaging 
Accessories 
 
Total estimated weight per package 

 
425 
726 
2500 
 
 
3651 
990 
61 
 
4686 

 
gr 
gr 
gr 
 
 
gr 
gr (same as previously) 
gr 
 
gr 

Energy 
Use time in hours (per day) 

 
24 

 
hours 

 
Description 

 
Numbers 

 
Unit 

Total number of parts in/on the product 
 
Accessories (incl. instructions and mounting 
supplies) 
 
Packaging  (incl. packaging material set and 
zip-lock bags) 

94 
 
13 
 
 
5 

no. of parts  
 
no. of parts  
 
 
no. of parts  

Number of screw joints 21 no. (8 for frame, 11 for electronic 
fasteners, 2 wallscrews) 

Number of snap-fits 2 no.  
(1 USB connector, 1 Electronic 
fastener for week indicator PCB) 

Number of adhesive joinings 3 no.  
(1 adhesive plastic sheet on front panel, 
2 single-sided adhesive pads) 

Number of geometrical lockings 22 no.  
(Front and back panels slide into frame, 
11 bolts in bolt-rail, 9 R-clips) 
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Appendix 15: BOM-list Day Master 
This appendix includes the BOM-list for the product and it’s new and/or changed accessories. It 
also describes the method for the cost calculation and which values were used for the calculation. 

The prices are estimated based on mainly two aspects: price per kilo and price per unit.  The 
material price, for the kilo prices, has been taken from the software CES Edupack(Granta Design, 
2019) and as the production value is low, around 3000 units per year, the highest value has been 
used for the material price calculation. For the components were the list price has been used the 
best fit was used. None of the electronic components, except for the electronic paper display, have 
been included in the cost calculation. See table J1. 

 
The following values were used for price per kilo:  

● Aluminium (6061-T6): 16,4 - 17,7 SEK/kg 
● Low alloy steel: 6,19 SEK/kg 
● ABS: 24,2 SEK/kg 
 

Table J1. BOM list for Day Master 

Description Quanti
ty 

Material Total 
Weight 
[kg] 

Estimated 
Cost 
[SEK] 

Source/Supplier 

In/On Product 

Frame Top 1 Al 6061-T6 0,073 1,29 EduPack 

Frame Bottom 1 Al 6061-T6 0,074 1,31 EduPack 

Frame Sides 2 Al 6061-T6 0,266 4,71 EduPack 

Frame Corners 4 Al 6061-T6 0,012 0,21 EduPack 

Front Panel  
(Whiteboard) 

1 Composite 2,3 165  

Back Panel 1 Al 6061-T6 0,726 12,85 EduPack 

Plastic Cover  1 Plastic 0,04 55 https://www.ajprodu
kter.se 

E Ink Display 1 Electronic 
Ink 

0,1 108,6 https://www.digikey
.se 

Buttons 3 Al 6061-T6 0,003 0,05 EduPack 

M5 x 6mm 
Socket 
Countersunk 
Screws (DIN 
7991) 

8 Stainless 
Steel 

0,008 2,88 https://www.accu.co
.uk 
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Fasteners for 
Main PCB 

2 Low Alloy 
Steel 

0,002 0,01 EduPack 

Snapfit fasteners 
for weekday 
display 

1 Low Alloy 
Steel 

0,002 0,01 EduPack 

Fastener for 
LED short 

3 Low Alloy 
Steel 

0,003 0,02 EduPack 

Fastener for 
LED long 

4 Low Alloy 
Steel 

0,004 0,02 EduPack 

M4 x 5mm  
Full Thread 
Hexagon Bolt 
(DIN 933) 

11 Stainless 
Steel 

0,011 7,81 https://www.accu.co
.uk 

M4 x 2,2 mm 
Thin Hexagon 
Nut (DIN 439) 

11 Stainless 
Steel 

0,011 2,64 https://www.accu.co
.uk 

R-clips  
(D: 1mm) 

9 Stainless 
Steel 

0,009 6,2 https://www.ebay.co
.uk 

Clevis Pin 
(d3 x 5mm) 

9 Stainless 
Steel 

0,001 14,3 http://www.boneha
m.co.uk 

Single sided 
adhesive tape, 
10x3mm, Total 
length: ca 1m 

2  0,003 17 https://se.rs-
online.com 

Rubber 
distances 

9 Rubber 0,001 0,01 EduPack 

PCB LED day 1 Electronics - -  

PCB LED night 1 Electronics - -  

PCB LED week 1 Electronics - -  

Main PCB 1 Electronics - -  

USB connector 1 Electronics 0,001 -  

Cables flat 4 Electronics - -  

USB power 
adapter 

1 Electronics - -  

TOTAL NO. 
PARTS 

94 
(105) 

 TOTAL 
COST 

399,9 
SEK 
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1-3-9 method 
The 1-3-9 method for cost calculation provides the following cost for material, production and 
sell price, excluding the electronics. 
Material cost: ~400 SEK 
Production cost: 400x3 = 1200 SEK 
Sell Price (excl. electronics): 400x9  = 3600 SEK 
 
Table J2 covers the accessories. 
 

Table J2. BOM list for Accessories 

Accessories 

Pozi Pan Head 
Tapping Screw 
(d5 x 40mm) 

2 Zink Plated -   

Wall Plug 
Brown 
(d5 x 40mm) 
 

2 Nylon -   

Transparent 
Magnetic Cover 

1 Plastic with 
magnetic 
coated 
edges 

0,25 127,5 https://www.ajprodu
kter.se 

Marker Holder 1 ABS  0,027 0,65 EduPack 

Image Holder 1 ABS 0,009 0,22 EduPack 

Rubber Feet 4 Rubber 0,002 0,35 https://www.ebay.co
m 

Quick Start 
Guide A4 

1 Paper -   

Wall Mount 
template  

1 Paper -   
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Appendix 16: GUI – Menu Options 
This appendix explains how to navigate the planning boards menu by using the interactive display 
and the buttons on top of the frame. 

 
When pressing the middle button on the side of the frame for two seconds the main menu comes 
up on the display accompanied by a short alarm signal, see figure K1. However, if a password 
have been enabled from the menu prior, a prompt to input the three digit password comes up 
first. The choices in the main settings menu are as follows: 

 
The menu is navigated by using the triangular arrow buttons and an option is chosen by pressing 
the middle button. If nothing is chosen within 20 seconds the menu will exit automatically. 
Additionally, the submenus Set Time &amp; Date, Alarm, Time Visualisation and Set Password 
also has a “back” option in addition to the options depicted in the branching diagram above. 
 

 



 

A16: 2(8) 
 

Figure K1: Holding the middle button pressed for two seconds will activate the main settings menu. the menu is 
navigated with the triangular arrow buttons and an option is chosen by pressing the middle button again. 

These options then lead to various submenus or volume/brightness bars to control all the settings. 
Every menu option is described below: 
 
 

Set Date 

This option brings up a closer look at the date. The date is set by changing with the arrow buttons 
and choosing with the middle button, first the day, then the month and lastly the year, see figure 
K2. Which part of the date to change is shown by flashing as well as small arrows above and below 
the active digit. After choosing the year the display goes back to the main menu. 

 

 
Figure K2: which part of the date to change is shown by flashing as well as two arrows above and below the active 

digit. 

Set Time 

This option brings up the time on the display. The time is set by changing with the arrow buttons 
and choosing with the middle button, first the hour and then the minute, see figure K3. Which part 
of the time to change is shown by flashing as well as small arrows above and below the active 
digit. After choosing the minute the display goes back to the main menu. 

 

 
Figure K3: Which part of the time to change is demonstrated by the active part blinking and two small arrows above 

and below it showing that it should be changed with the arrow buttons. 
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Set Weekday 

This brings up a submenu with 7 choices, one for every weekday. Which weekday is chosen at the 
moment is illustrated by a check mark by the day, see figure K4. Choosing a day takes you back 
to the main menu. 

 

 
Figure K4: This submenu consists of every weekday. Which day is active is shown with a checkmark to the right of 

it. 

 

Set/remove alarm 

This option brings up a new menu with several options: first is the set new alarm option and 
following it are the alarms that have previously been set. Clicking on one of these brings up a 
menu to either activate/deactivate them or remove them entirely. While this submenu is on the 
display, the active alarms will show up as a lit up LED on the LED-strips. Active alarms have a 
little check mark-symbol to the right of them, see figure K5. 

 

 
Figure K5: The first option in this submenu is to set an entirely new alarm. Following this option are previously set 

alarms that can be activated again or removed entirely. Active alarms have a check mark to the right of them.  
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Alarm volume 

This option leads to a volume bar, adjustable with the arrow buttons, when it is adjusted, a very 
short signal demonstrates the alarm sound level, see figure K6. Pressing the middle button again 
takes you back to the main menu.  

 

 
Figure K6: The alarm volume is visualized with a volume bar accompanied with a short demonstrative signal from 

the alarm buzzer. 

 

Alarm light signal 

This option brings up two choices. Alarm light off and alarm light on. Choosing “on” will make 
the memodayplanner flash its LED-lights together with the alarm. Which option is active is 
illustrated by a check mark symbol to the right of the option, see figure K7. Picking a choice brings 
the display back to the main settings menu. 
 

 
Figure K7: these two options control wether the alarm will be accompanied with a blinking light signal or not. 
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Day time start 

This choice brings up the time much like the “set time” option. Except this choice is for when the 
day LED lights will activate. Which time the day starts is set by changing with the arrow buttons 
and choosing with the middle button, first the hour and then the minute, see figure K8. Which part 
of the time to change is shown by flashing as well as small arrows above and below the active 
digit. After choosing the minute the display goes back to the main menu.  
 

 
Figure K8: which part of the time to change is demonstrated with the active digit flashing as well as two arrows 

above and below it, much like previous time choosing option. 

 

Night time start 

This choice brings up which time the night will start, it works exactly like the Day time start menu. 
Which time the night starts is set by changing with the arrow buttons and choosing with the middle 
button, first the hour and then the minute, see figure K9. Which part of the time to change is shown 
by flashing as well as small arrows above and below the active digit. After choosing the minute 
the display goes back to the main menu.  
 

 
Figure K9: which part of the time to change is demonstrated with the active digit flashing as well as two arrows 

above and below it, much like previous time choosing options. 
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Set Light colours 

This brings up a submenu with 4 choices: set day colours, set night colours, set week colours and 
Exit. The options to set day and night colours brings up the same prompt: “choose with arrow 
buttons”, see figure K10. The LED lights glow in the active colour and change when the arrow 
buttons are pressed. The option to choose weekday colours brings up another submenu with 7 
options, one for every weekday. Choosing a day brings up the colour choosing prompt like for the 
day and night. Choosing a colour brings you back to the colour settings menu. Choosing exit will 
bring you back to the main menu. If the light colours are not changed, they are the standard factory 
colours which is red for day and blue for night and the weekdays follow the standard weekday 
colours which is green for Monday, blue for Tuesday, white for Wednesday, orange for Thursday, 
yellow for Friday, pink for Saturday and red for Sunday. 
 

 
Figure K10: The first menu contains four options. the day and night options lead directly to the "choose with arrow 

buttons" prompt, while the "set week colour" first leads to a submenu to choose weekday. 

 

Set light brightness 

This menu option brings up a submenu with 4 options; day brightness, night brightness and 
weekday brightness and exit. Choosing one of the 3 brightness options brings up a brightness bar 
much like the volume bar in the Alarm volume option, see figure K11. The LED lights in question 
glow to demonstrate the brightness level of the setting. Even if the lights are not supposed to be 
active at that time of day, they are activated temporarily to demonstrate. Choosing a brightness 
level brings you back to the submenu where exit is an option. Choosing exit brings you to the main 
settings menu. 
 

 
Figure K11: the three brigthness options in the first menu lead to a brigthness bar, controlled by the arrow buttons. 
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Light column or point 

This option bring up a submenu with two choices: to make the time be illustrated by just a single 
LED-light point or by a light column. Which option is active is illustrated by a check mark symbol 
to the right of the option, see figure K12. Picking a choice brings the display back to the main 
settings menu. 

 

 
Figure K12: The "light column" option will make the time be illustrated by a light column that slowly drains over 
the course of the day/night. The "light point" option will instead make the LED-lights show just one dot of light 

where the current time is. 

 

Week light mode 

The last settings option Week light mode brings up two options. One is” one light only” and the 
other is “whole light strip”. “one night only” makes only the active day’s LED-lamp glow, as there 
are 7 of them, one for each day. The other option “whole light strip” makes the whole weekday 
LED strip glow in the current weekday’s colour. Which option is active is illustrated by a check 
mark symbol to the right of the option, see figure K13. Choosing an option takes the display back 
to the main settings menu. 
 

 
Figure K13: These options control wether the weekday light strip will use the whole strip to glow the current day's 

colour or if only the LED corresponding to the current weekday will glow. 
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Digital clock on/off 

This option bring up a submenu with two choices: to turn the digital clock on or off. This will 
make the display completely white when not in use for settings. Which option is active is illustrated 
by a check mark symbol to the right of the option, see figure K14. Picking a choice brings the 
display back to the main settings menu. 

 
Figure K14: These two options control wether the digital clock will be on or not. Setting this option to off will make 

the display completely white when not in settings mode. 

 

Set password 

This brings up a prompt to choose a 3 digit password, see figure K15. This password will then be 
required to put in the next time the user wants to access the settings menu. If the password is 
forgotten the memodayplanner will have to be reset back to factory settings by plugging its USB 
into a computer. 
 

 
Figure K15: The three digit password is chosen one digit at a time, starting from the left. Which digit to choose is 

demonstrated with two arrows above and below it. 

 

Exit 

This option closes the settings mode. However, it also closes if no button is pressed for 20 seconds. 
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Appendix 17: Electronic Components  
This appendix contains a more extensive description of the different electronic components that 
are required by the final design. 

 

LED-PCBs 

The LED-PCBs where chosen as described in the research chapter, with colour changing LEDs 
that need no microcontroller on every LED-PCB as they have a communication wire that can relay 
information about which led glows when and in what colour directly from the microcontroller on 
the main PCB. They also take up less space, about 1 cm in width. The reason they have been 
changed to colour changing is that technology has gotten so far ahead that colour changing LEDs 
are still extremely energy efficient and the ability to change the colour for night and day was a 
customer request. Today the PCBs are fastened to the back of the whiteboard with adhesive foam 
tape. The reason for this is, among other things, to stop “light pollution” between LEDs. in 
previous versions of the MDP that did not use foam tape, the light from one actie LED could leak 
into the area of the one next to it, lighting it up slightly even though it was shut off. The updated 
version of MDP now uses a highly flexible rubber sheet with holes cut out into it between the 
whiteboard and the LED PCB to separate the LEDs from each other. The rubber sheet is pressed 
against the back of the white board and glued to the back of the PCB. The holes of the rubber sheet 
have room for four LEDs in them, covering one hour. 

The rubber between the LED-PCB and whiteboard is coloured blue in figure M1, although it would 
be black in reality. Oblong holes are cut into it to accommodate four LEDs per hole, which is one 
hour. The rubber creates a tight seal to minimize light pollution between diods(hours). 

 

 

Figure M1. Adhesive on LED-PCB 
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Date and Time 

The memodayplanner uses a Real Time clock, or RTC, as previously explained. The updated 
memodayplanner could use the DS3231 as it is a very accurate RTC with little time slip. Clocks 
being inaccurate was a quite common complaint in the interviews so a change to a more accurate 
one is appropriate. It is also quite small, only 12mm long and 7 mm wide. The RTC DS3231 is a 
highly accurate, cheap and small real time clock. It is much smaller compared to the previous RTC 
and is only 7mm wide and 12mm long. In the second picture, the circled RTC has been modelled 
in very simple to demonstrate how little space it takes on the main PCB, see figure M2. 

 

Figure M2.  Real RTC chip(left) vs simplified version of the same RTC chip(right) 

 

Display 

Several possible display technologies were discussed in the research chapter but the one that was 
settled on was the Electronic paper display due to its extremely low energy usage, quite low price, 
low processor tax, durability and it takes very little space. The display that was chosen was a 2.0" 
B&W AURORA MB EC from the company Pervasive Displays (digikey.se, 2019). 

The Electronic Paper display is very thin, durable and only uses power when changing its image, 
lowering its power usage significantly, see figure M3. 

 

Figure M3. Electronic Paper Display (Digikey.se [b], 2019) 
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USB cable 

One addition to the electronics that was not covered in the research chapter is a USB cord that 
replaces the old 9V cable, see figure M4. with a USB socket, the memodayplanner can be plugged 
into a computer for maintenance, downloading and updating software and resetting the 
memodayplanner back to factory settings. If a password is set in the settings menu and later 
forgotten, it can be removed through an option when plugging the memodayplanner into a 
computer. Resetting the memodayplanner will also remove the password protection. The USB 
outlet is connected to the main PCB with a flat flexible cable, similar to the ones connecting the 
main PCB with the LED PCBs. 

 

The USB port is connected to the main PCB with a flat flexible cable. Flat flexible cables take 
very little space, are cheap and can handle many wires. 

 

Figure M4. USB connection fastened in the frame seen from outside (left) and inside (right) 
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Other electronics 

The old buzzer is quite old and big and can be changed into a newer model. In the state-of-the-art 
technology research chapter the possibility of a micro speaker was investigated but it was deemed 
unnecessary as no one of the interviewees used the alarm. 

As for the cabling between the PCBs, the new memodayplanner is chosen to use flexible flat 
cables. They are a flat type of cable that is very cheap and take little space. Their strength is not 
very great with repeated motion but as this is a static product they were deemed more than enough. 
Both the LED-PCBs and the USB port will be connected to the Main PCB using Flat flexible 
cables, see figure M5. 

 

Figure M5. The wires in this solid edge image symbolise an approximation of how the flex cables would be 
mounted 

 

The Flat Flexible Cables are cheap, durable and take very little space, as they are as thin as paper, 
see figure M6.  

 

Figure M6. Flat flexible cables (Asia.ru, 2019) 
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Appendix 18: Material Selection 
This appendix describes the material selection process that was made by browsing the material 
database of the software CES EduPack (Granta Design, 2019). It illustrates the graphs used in 
the material selection. 

 

Material for frame 
For the frame, the material needed to be light and have high yield strength since the product must 
be able to survive a fall into the floor. The material should also be possible to extrude due to the 
frame having a complicated cross section. To mold the frame would be expensive. All this while 
also keeping costs to a minimum. Using Edupack, various materials were compared with each 
other. Only materials from the metal categories were investigated is the frame needs to be able to 
be extruded while also being strong enough. First, a graph was created with the X-axis being 
density, and the Y-axis being Yield strength, see figure L1.  
 
 
 

 
Figure L1: Density vs Yield Strength for different metals 

 
  



 

A18: 2(4) 
 

 
In the first graph, when it comes down to density then the clear winners would be the two 
magnesium alloys. However, when comparing the price for different metals, it becomes apparent 
that magnesium alloy would be too expensive, see Figure L2. This graph shows that aluminium 
is a much cheaper alternative while it also has a high yield strength. Comparing it to the first 
graph also shows that is has a low density.  
 
 
 

 
Figure L2: Yield Strength vs Price for different metals 

 
 
Magnesium alloy may be the lighter material, but the lower price for aluminium make this metal 
a better choice. As the material needs to be able to be extruded, wrought aluminium is chosen. 
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Material for sheet metal fasteners 
To decide on a material for the sheet metal fasteners for the PCBs, materials with a high young’s 
modulus were investigated. The sheet metal need to be stiff in order for the electronics to be set 
firmly against the back of the whiteboard, see figure L3. This graph shows that low carbon steel 
and low alloy steel are the best alternatives for the sheet metal fasteners as they are stiff while 
also not being too expensive.  
 
 

 
Figure L3: Young’s modulus vs price. 
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The next graph investigate which steel has the highest yield strength, see figure L4. This graph 
shows that low alloy steel is stronger than low carbon steel. It is therefore chosen as the material 
from which the sheet metal fasteners for the electronics will be made. 
 
 

 
Figure L4: Yield Strength vs price 
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Appendix 19: Survey Results 
This appendix is a screen capture from the survey performed to get more user input. It is in Swedish 
and got a total of 9 answers. 
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Appendix 20: Transcribed Interviews 
This appendix contains the transcriptions from the user interviews performed in the start of the 
project. To protect the interviewees’ anonymity, the names have been changed. The interviews 
were performed in Swedish. 
 

Transcribed Interview 1: Maja och Martin 
29/10-2018 
 
[S]: Ja, då undrar vi om ni skulle kunna berätta lite om er själva till en början? Liksom kanske 
namn och vad ni gör för någonting. 
 [Maja]: Jag heter Maja, 35 år och jobbar som sjuksköterska med dementa. 
 [Martin]: Och jag heter Martin, jag är 40 år och jobbar med produktutveckling inom 
inbyggda system. allt från kretskortsdesign och programmering och service. 
 [Maja]: Och vi har tre barn; Ella som är två och Albin som är sju och Noa som är tio och 
ett halvt och det är för Albin som vi har tavlan och han har ADHD och atypisk autism 
[S]: Okej. Så man kan säga att er roll det är liksom att hjälpa honom med tavlan då, att få den att 
fungera. 
 [Maja]: Mm, vi gör iordning på morgonen medans han sitter och kollar på bolibompa. 
sätter upp alla bilder och så. Och sen springer han dit och tittar under dagen men en vanlig 
veckodag brukar vi inte behöva ändra så mycket för det är ganska likasamma. När han kommer 
hem från skolan har han inte lika behov av tavlan mer än att se att tiden går; han har väldigt svårt 
att veta om det är morgon eller kväll och det har tavlan hjälpt honom jättemycket med att bara ha 
koll på dygnet. Så det är nästan den största vinsten. Att han vet vart vi befinner oss på dagen. 
[S]: Är det det här med att den är röd eller blå eller? 
 [Maja]: Den räknar ju ner för varje kvart så slocknar det en lampa där han ser hur dagen 
går så nu vet han när vi sitter vid bordet att det är middag vi äter för han ser på tavlan vart vi 
befinner oss.  
 [Martin]: Hur lång tid det är kvar tills det är läggdags kan man ju lätt se. 
 [Maja]: Ja, de bilderna är ju alltid detsamma. Sen gillade att den lyser blått när han ska 
sova. Så till en början så bar vi upp den till övervåningen till sovrummet så den skulle lysa på 
natten för honom men det blev alldeles för meckigt att bära tavlan upp och ner så därför är den i 
köket. 
[S]: Okej, Finns det någon mer hjälpmedel som ni använder utöver memodayplanner? 
 [Maja]: Vi har timstock för att hjälpa till att avsluta aktiviteter så han vet att om t.ex. 10 
minuter så ska han stänga av tv:n. 
 [Martin]: Eller läsa läxa i 5 minuter till. 
 [Maja]: Sen har vi en veckotavla men den är ingen elektronik utan det är bara en 
whiteboard så är det olika färger för varje dag som vi också kan sätta bilder på. 
[S]: Okey, så det är en kombination av memodayplanner och den här veckotavlan eller? Alltså 
används de för samma ändamål då? 
 [Martin]: Alltså vi använder ju mycket mer den där (memodayplannern) men vid lov, 
flera dagar framåt när han inte riktigt vet vad som kommer hända då kan det vara bra med 
veckotavlan. 
 [Maja]: Den jobbar inte vi detaljerat med, veckoplanen utan mer t.ex. på lördag ska vi 
baka hos farmor eller han ska förstå när han är ledig från skolan så den har vi bara för större 
saker medans Memodayplannern är mer detaljer som “åka bil, komma hem, äta mat”. Den går ju 
mycket mer på djupet. 
[S]: Hur kom ni i kontakt eller underfund med att ni behöver hjälpmedel. 
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 [Martin]: Via BUP i farsta. Han hade ju svårt att hålla koll på dygnet och tiden och 
frågade ofta om vi skulle gå och lägga oss direkt när han kommer hem så kanske det bara var 
förmiddag fortfarande. 
 [Maja]: Och så kunde han bli besviken när han behövde gå och sova och han trodde det 
var morgon och då föreslog arbetsterapeuten den här tavlan. Så vi hade inte sett den förut utan 
det var arbetsterapeuten som visa. 
[S]: Så det var en arbetsterapeut då som jobbade på BUP? 
 [Martin]: Amen precis, som skrev ut det som ett hjälpmedel. 
[S]: Okej, Hur lång tid tar den processen? 
 [Maja]: Det gick väldigt fort. alltså det som kan ta tid är att få kontakten med 
arbetsterapeuten men det gick också ganska fort; en månad kanske. Sen beställde hon den här 
och sen så tog det kanske två veckor innan den levererades från hjälpmedelscentralen, så det gick 
fort. 
[S]: Var det någon utgift som ni behövde betala för den? 
 [Maja]: Näe, ingenting. Det är lite olika med olika hjälpmedel men inte med tavlan. 
[S]: Var det något annat hjälpmedel som ni då behövde betala för? 
 [Maja]: Aa, vi har tyngdtäcke också och det behövde vi betala 600kr för 
[S]: Är det någonting som arbetsterapeuten hjälpte er med att beställa också då? 
 [Maja]: Aa, det var också föreskrivet då från landsting. 
[S]: Hur skulle ni säga att memodayplannern har hjälpt er i vardagen? 
 [Maja]: Jamen, det är inte alls samma fråga för vårt barn; han vet ju var vi befinner oss. 
Till honom ger den en otrolig trygghet att veta om det är morgon eller lunch eller middag och 
han springer ju ofta och tittar för att se var vi är på dagen. Så det har varit det största, han har 
blivit lugnare av det. Men även om det är andra saker. Som i helgen hade vi kalas, han fyllde år. 
och där är den väldigt bra att kunna skriva detaljerat i; på den tiden kommer gästerna, på den 
tiden äter vi tårta, då går de hem för de behöver han ha koll på annars blir han väldigt orolig. Så 
vi märker stor skillnad med den tavlan, att han mår bättre.  
[S]: Skulle ni kunna visa på produkten hur ni använder den? vad är det man gör med den 
 [Maja]: Absolut vill du demonstrera? (till Martin) 
 [Martin går upp och visar på tavlan] 

[Maja]: Vi har ju glasburken vid lådan där med massa olika bilder. 
[Martin]: Ajuste. 

[S]: Är bilderna något ni fått från kiten man kan få från Abilia eller? 
 [Maja]: Nej, och det är en sån sak som vi kommer önska men just nu har vi hittat bilderna 
på internet, skrivit ut dem själva, laminerat dem själva, klippt ut och så. 

[Martin]: Aa precis, sen har vi flera bilder här. de återkommande sitter kvar på tavlan. 
och sen på morgonen har vi ju oftast-- nu är det ju höstlov. alla dagar är ju oftast likadana (på 
morgonen). Alla dagar har ju frukost och tandborstning och klä på sig och gå till skolan. Sen 
brukar det va en lucka för att han är i skolan. Och sen kvällen är det ju middag och tv kanske. 
och sen har vi ju andra som “gå till skogen” och “bada”. han kan ju lätt följa vart han är på dagen 
efter de är dioderna som släcks vartefter. Det blir ju dock trångt när det är många saker som ska 
göras i många steg. som här (pekar på fylld rad) det här tar ju kanske bara en halvtimme. 

[Maja]: Som när det är flera saker som sker efter varann så brukar vi sätta tex 
“tandborstning” och sen “påklädning” direkt efter att det sker i en följd så, så så använder vi 
tavlan också. men vi brukar också rita in streck så man kan mer exakt se vid vilken prick nått 
händer. för just nu täcker ju en bild en hel timme. så vi gör streck och så jobbar vi på en lång rad 
istället för att få plats med allt som sker. 
[S]: Är det så att ni bara visar var aktiviteten börjar då eller visar ni också var den slutar? 
 [Maja]: Eh, frukost till exempel, den slutar när han ätit klart det är ett sånt naturligt slut 
på det, men som att spela t.ex. Det är ju en sån aktivitet som han gärna vill ska vara länge och då 
visar vi också när den ska ta slut och då använder vi timstocken också. Då kan vi säga att nu ska 
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det vara slut klockan 11 och då sätter vi på timstocken när det är 5 minuter kvar och så larmar 
den när han ska stänga av. se de tillsammans blir en bra kombination. 
[S]: Är det så att han sitter i det här rummet och spelar då? (tv rummet bredvid köket) 
 [Maja]: Näe då sitter han i sitt rum och timstocken är väldigt liten så den flyttar vi 
medans tavlan sitter lite där den sitter. Eller vi fick med ett stativ till den så vi skulle kunna flytta 
runt den men det gör man inte den är så stor. 

[Martin]: Den är ju inte batteri-driven-- 
[Maja]: jorå, tror den har batteri 

[S]: Det finns ju backup-batteri ifall det blir strömavbrott 
 [Martin]: precis, men den måste vara ansluten för att den ska lysa. 
[S]: Om man då tänker på tillbehör som ni fick med, använder ni alla tillbehör? 
 [Maja]: Vi fick ett stativ så den kan stå på bord och så. det använder vi inte. vi använde 
det i början. men barnen sprang in i dem (benen). Vid ADHD har man ju mycket yviga rörelser 
och då for det där stativet med tavlan. I början tänkte jag att vi skulle ha tavlan där han är mest, i 
lekrummet där vi sitter och leker men den ramlade hela tiden. Därför sitter den säkrast i köket. 
Eh, vad fick vi mer? Magnetkort fick vi med men de hade inga bilder på sig och då behövde vi 
ändå skriva ut bilder och magnet korten går ju inte in i skrivaren så det funkade lättare med 
häftmassa och egenlaminerade bilder. sen fick vi inget mer, kanske pennor. 
[S]: De accessoarer som vi känner till är pennställ, som man kan sätta fast. 
 [Martin]: Det fanns nog ett och ett litet sudd. 
[S]: och så hade de som en plastficka där man kan förvara bilder. Sen kan man också köpa till 
som ett skydd med lås så man ingen kan gå dit och ändra om man inte ska. Så att bara rätt person 
har tillgång till att ändra i tavlan. 
 [Maja]: Aa, det gör dock inte vårat barn tack och lov. Jag har dock läst att man kan få så 
att man kan ändra tiderna, tror jag.  
[S]: Aa, det finns magnetremsor som man kan sätta utanpå. 
 [Maja]: aa, för nu stämmer ju inte natten. Nu kommer det lite kritik då, men nu ser det ut 
som natten ska börja kl 23. Och har du ett barn som är väldigt styrd så är det ganska svårt att 
argumentera för att han ska gå och lägga sig kl 20 när tavlan säger att natten börjar kl 23. och då 
vet jag att det finns en magnetremsa men natten blir ju ändå för kort. Han sover mer än 8 timmar. 
Han sover ju från 20 till 7 så det är 11 timmar så natten på tavlan är för kort och det vore bra om 
man som förälder kan ändra färg på prickarna själv så att vi kan styra när det passar honom. nu 
är det ju blått när han ska sova. 
[S]: Om man tänker på de funktioner som finns i tavlan. som att ställa larm är det något ni 
använder? 
 [Maja]: Nej, jag vet att det ska gå att göra det men där har vi varit dåliga. vi har fått en 
instruktionsbok men vi har inte satt in oss mer.  
 [Martin]: Nej, det har vi inte gjort. vi har märkt att klockan ställer om sig själv när det är 
vintertid. Den går dock inte rätt i tid. den gick rätt i början men nu går den kanske 10 minuter 
före 
 [Maja]: Den går snabbare än en vanlig klocka, har successivt blivit mer fel över ett år. 
 [Martin]: Det skulle man ju lätt kunna fixa genom att ställa om tiden men det har inte vi 
ens försökt. Vi har inte provat. 
 [Maja]: Det ska gå att ställa in larm också. 
[S]: Är det att ni känner att ni inte fått någon bra beskrivning på det då eller? 

[Maja]: Jo vi hart bara inte satt oss in i det. vi vet att man kan göra det men vi har inte 
känt behov pga att vi använder timstocken också så har vi inte behövt ett larm egentligen. jag vet 
att funktionen finns och jag har sparat instruktionsboken så om jag behöver ett larm kan jag lära 
mig 
[S]: Känner ni er nöjda med produkten att den visar en dag eller tycker ni att det är för mycket 
eller för lite? 
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[Maja]: En dag passar vårat barn ganska bra. jag tror att han skulle kunna bli stressad om 
det var flera dagar planerade. Den där visar ju.. alltså måndag till fredag är ju väldigt lika 
när man är barn, man går i skolan, tidsmässigt, man går och lägger sig samma tid, man 
går upp samma tid. frukost samma tid. då är det inget behov av flera dagar. 
[Martin]: Och då har vi den andra veckotavlan i sånna fall, så kan man se i förväg på 

torsdag t.ex. att han ska åka ut på en utflykt. Så för oss är en dag är bra. 
[Maja]: Möjligtvis skulle det vara nice med en remsa under som visar att du nu befinner 

dig här, så man kan räkna att det är 3 dagar kvar till helg. eller bara något jätteenkelt. 
[S]: Hur var det, vilken dag det är, det är inget som ni har uppe på på tavlan? 
 [Maja]: Då skulle vi skriva det för hand isåfall. men nej det har vi inte på våran. 
[S]: Känner ni er nöjda med produkten, utseende och hur den fungerar? 
 [Maja]: aa det är ju det med natten då. Det hade varit bra om man kan anpassa natten så 
att den är 11 timmar. 
  [Martin]: Vi förstår ju att det är svårt att flytta dioderna 
 [Maja]: Men om det kanske skulle vara en hel rad som man kan ställa in. 
 [Martin]: aa, en hel rad med flerfärgade dioder som man kan ställa in själv beroende på 
vart man vill att natten börjar och slutar. Det vore bra. 
 [Maja]: För han uppskattade, när man har-- många barn med autism, de har svårt på 
natten när de vaknar att “ska jag gå upp nu eller är det fortfarande natt?” OCh de gångerna vi 
hade tavlan i hans rum så på den så står det att han ska vakna kl 7 och då kunde han se att det 
lyser fortfarande blått så han vet att han inte ska gå upp än och så kunde han räkna hur många 
lampor som är kvar “ok det är en timme kvar” så somnade han om. Nu när han vaknar så ropar 
han ju på oss och då kan han vakna till ganska ordentligt och då kan det vara svårt att somna om 
istället. så där hade ju tavlan en väldigt bra funktion men den är lite för stor att byta mellan 
rummen. 
[S]: Lite vad vi har läst när vi har satt oss in i området så kan vissa vara känsliga för ljus eller 
färg. är det någonting som stämmer överens med er son? 
 [Maja]: Mm, ljus kan han reagera på men inte så som lamporna på en tavla , det är mer 
när solen lyser starkt eller lysrören i en affär. såna saker kan han reagera på. Men lampoerna på 
tavlan lyser så svagt så det har inte stört honom. Han är mer känslig doft mässigt och ljud. så ljus 
är inte ett så stort problem för honom. 
[S]: Färger och sånt då? 
 Maja]: Näe, inget vi har märkt. 
[S]: Det är också något vi läst t.ex. att vissa kan bli ledsna när de ser en röd färg. 
 [Maja]: aa nä, våran son har inte någon utvecklingsförsening, utan han är väldigt 
intelligent. Jag kan tänka mig att om man har grövre autism än vårt barn har kan man kanske 
reagera olika på färger. Jag har en kompis. Hennes barn blir väldigt glad av blå men har inte 
märkt att han blir ledsen av någonting 
[S]: Okej. Vad tycker ni om kvaliteten på den här produkten? 
 [Maja]: Den är hel (haha) det är inte allt som är helt hos oss, det är mycket som får stryk. 
Den har ju åkt i golvet när vi hade stativet och det har den hållit för. 
 [Martin]: Kvaliteten är god. 
 [Maja]: ja haha vi tror det. 
[S]: Hur tycker ni om utseende och så? 
 [Maja]: Ja det duger? Ja för att vara ett hjälpmedel så är det bra. den är ganska diskret 
ändå. 
 [Martin]: Vi har inte reagerat på-- den är inte ful. Det är den ju inte 
[S]: Är det någon gång som den inte har fungerat? Förutom det här med klockan då? 
 [Maja]: Amen det är just att bilderna tar ju ganska mycket plats. en bild hamnar ju på en 
timme men vi har ju löst det med att sätta streck på tiden det ska börja gälla. sen vet jag ju hur 
man kan göra annars. man måste ju kunna se vad som finns på bilden också. Den funkar bra. När 
man nattar barn och han kan sova ganska oroligt, har svårt att somna och vaknar ganska mycket 
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så man tillbringar tid uppe i sängen efter han har somnat. och då skulle det vara ganska bra om 
man skulle kunna styra tavlan från mobilen. kanske är jättesvårt att göra, ingen aning, men att 
man skulle kunna styra ett bildstöd, så att bilderna kommer upp vid rätt tid. Alltså det skulle väl 
vara en mer digital lösning. som en ipad, så man kan göra ett bildstöd från sin telefon så skulle vi 
nog använda den ännu mer detaljerad för varje dag. nu har vi gjort en grovplanering som håller 
och ändrar när det är stora skillnader men skulle man kunna styra den mer som en ipad och lägga 
in saker från sin mobil så skulle den vara ännu mer lättanvänd. men då är det ju en helt annan 
tavla. men bara användarvänligt så. nu krävs det ju att vi är nere före honom och ordnar ett 
bildspel. 
[S]: Är det det första han går då på morgonen ; att kolla på tavlan, hur det ser ut idag? 
 [Maja]: om han är osäker hur dagen ser ut så är det det. men en skoldag är han ganska 
trygg med ändå hur den ser ut. Det är alltid likasamma. men på helgen så står vi ju här och 
presenterar tavlan. “idag är det lördag och den tiden gör vi det och den tiden gör vi det” och hela 
familjen sitter här runt bordet och lyssnar och alla har användning för tavlan även våran äldsta 
som är 10 och inte har några funktionsnedsättningar men han efterfrågar ändå bilder på den.  Han 
tycker det är jätteskönt att ha bilder på den ändå 
[S]: Skriver ni någonting på tavlan?  
 [Maja]: Aa 
[S]: Hur komplicerat får det va? får det liksom vara långa meningar eller är det bara ord? 
 [Martin]: Det är nog mest ord. 
 [Maja]: amen “slänga skräp”, eller vi har bilar. en bil åt ett håll när vi åker härifrån och 
en bil åt andra hållet när vi åker hem. Och då kan vi sätta bilen att vi ska åka iväg och så kan vi 
skriva “bio” eller liknande. då skriver vi text och det funkar. men barn med NPF har lättare att ta 
till sig bilder än text. de är ofta väldigt visuella. Det är mer troligt att vi ritar en biograf än skriver 
“bio”. 
 [Martin]: vi kan förtydliga det om det är en bild med text. 
 [Maja]: haha för vi målar som krattor. vi använder oss av båda. vi kan rita bilder, vi kan 
skriva men vi försöker ändå ha mest bilder. 
[S]: De färdiga utprintade? 
 [Maja]: Aa, men har man nu missat en bild är det inte så att vi går och gör ett bildstöd 
och laminerar. vi samlar på oss lite bilder som behövs. 
[S]: Om ni nu får drömma fritt, hur ser den ut då? 
 [Maja]: Jamen då är det ju att man ska kunna göra att bildstöd från sängen. så man kan ha 
dem kopplade via internet. så jag kan göra ett bildspel när jag ändå ligger uppe i sovrummet med 
ett barn som inte vill sova. så är bildstödet klart på morgonen. för som förälder till npf barn har 
man inte jättemycket tid över. Det är en väldig, väldig, väldig bristvara.. Och mycket brist på 
sömn också så man vill helst inte ställa väckarklockan en halvtimme tidigare eller kvart tidigare 
för att göra ett bildstöd på morgonen. utan man behöver sin sömn. 
[S]: Vad är det absolut bästa med MEMOdayplannern? 
 [Maja]: Att den räknar ner hela dygnet. 
 [Martin]: För vårt barn är det att ha koll på hela dygnet. 
[S]: Har ni kört den här varianten hela iden då elelr har ni testat på den andra också? 

[Maja och Martin]: Hur menar du? 
[S]: Ena varianten är dden som ni kör nu som visar liksom allting rött och så räknar den ner 
tiden. Sen finns det att man ändrar funktionen hur den visar tiden så att det bara är en prick för 
just där vi är nu. 
 [Maja]: Aha! ne vi har kört såhär hela tiden. Det är väldigt tydliget att dagen går. Det blir 
väldigt tydligt för honom. 
 
[29:42] 
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[S]: När ni fick produkten från början, var det liksom ni som fick montera den på väggen då eller 
fick ni hjälp med det?  

[Maja]: Nej det är vi som har gjort. Vi fick hemleverans bara i en kartong.  
[S]: Ok. Arbetsterapeuten, visade dem liksom den här produkten för er? Hade de en typ en på sitt 
kontor och visade hur den fungerar eller? 

[Maja och Martin svarar samtidigt] 
[Martin]: Bilder i en katalog 
[Maja]: Nej, hon hade väl, ja bilder i en katalog på tavlan.  
[Martin]: Ja tavlan, så förklara hon hur den funka. Det där låter som något för oss.  
[Maja]: Nått som passar.  

[S]: Fick ni några alternativ då, eller var det liksom den här produkten som hon presenterade? 
[Martin]: Det var nog en av flera. Vi fick ju den här veckoplaneringen samtidigt. Vår 

son... 
[Maja]: Nej, jag minns bara en tavla 
[Martin]: Vi pratade mycket om att han har svårt att se på vilken dag han var… 
[Maja]: och då finns den här liksom och det kanske skulle vara något och så berättade 

hon lite om funktionerna och att den räknar ner och då var vi helt hänförda för att det fanns 
någon sån. Er, och så vi fick inte se några alternativ, vi var bara väldigt imponerade av den där 
[MDP].   
[S] Hur gjorde ni innan ni hade MDP? 

[Maja]: Svor. Nej, men vi gjorde. Hehe. Vi har ju gjort bildserier ritade för hand för hela 
dagen. som ett schema. Lite som en serie… er, serietidning. Hela. Vilket var väldigt mycket tid 
att sitta och rita varje dag så. Er, för han har ju ett behov att se att han har ju klarat av 
aktiviteterna så han kryssade ju då varje bild vi hade klarat av. Så man behövde ju göra om det 
varje... dag. Erhm, och vi har provat... 
[31:22] 

[Martin]: Väldigt skönt att slippa. 
[Maja]: Ja... Yes, det var nog allt som vi gjorde.  
[Martin]: Ah, men så gjorde vi.  
[Maja]: Vi målade för hand.  

[S] Er, känner sig er son sig liksom delaktig i planeringen med den här tavlan. Ger det liksom 
större frihet än tidigare? 

[Maja]: Ja, eller alltså han kan kompensera för saker som att ‘där ser det väldigt trångt ut’ 
eller ‘där är det väldigt tomt, vad ska jag göra där?’, å så han kan ställa sig frågande om han  
tycker att han saknar någonting. Å... då kan vi ju förklara och ibland kan han säga att men ‘måste 
hela dan vara schemalagd liksom?’. Eller ja han använder ju inte det ordet men er. ‘Kan jag inte 
göra som jag vill ibland?’ Å, det ju självklart att han får det. Er, vissa saker måste vi ju göra. Så 
nu har vi varit tydliga med att säga här när det är tomt, då får du göra det du vill så…nu är han... 

[Martin]: Det är ju ofta flera.. Ja men det är ju alltid timmar som e tomma. Det kan ju se 
ganska mycket ut även om han... 

[Maja] Ja...  
[Martin]: ...har den tavlan. 
[Maja]: Han hade lite svårt att acceptera det i början för han tyckte det såg ut som att hela 

hans liv var liksom uppstyrt. Men... han har ju när vi har använt den ett tag så har han ju sett att 
det är ju som vanligt bara lite tydligare så att nu tycker han väldigt mycket om den. och går dit 
och tittar å kan säga att vi ska sätta upp bilder å...  
[32:55] 
[S] Vad tyckte ni om produkten när ni först fick den? 

[Maja]: Att den var stor! det var nog första såhär...  
[Martin]: Ja precis! 
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[Maja]:...‘Å herregud vad stor den är var ska vi ha den här?’ Men.. er jag skulle säga att 
det kanske tog två dar eller nått att prova sig hur vi skulle göra å med streck och bilder å... innan 
vi helt tyckte om den. Utan först kändes det som att ... 

[Martin]: Ja vi visste ju inte att den var så stor, det var precis...det var....vart lite förvånad. 
[Maja]: Ja. Nej men som sagt... 
[Martin]: Det var väl bra också att vi…  
[Maja]: Det hade blivit alldeles för... 
[Martin]: Annars hade vi inte kunnat skriva likadant på den.  
[Maja]: Men så att det är bra… att den är så stor men från början var det ett hjälpmedel 

som bara stod å... mitt på ett bord å syntes jättemycket. Er, men nu har vi hittat en bra plats där vi 
använder den. den är liksom inte i vägen... utan...  
[34:00] 
[S] Tycker ni fortfarande att den är väldigt stor? 

[Maja] Nej, nu kan man nästan säga att gud om den var lite större så vi fick plats med lite 
mer å.. men..nej den är bra, den e..den e bra...Ja... 
[S]: Hur bestämde ni liksom att den skulle sitta här inne i köket?  

[Maja]: Förr att vi äter frukost här. Tillsammans på morgonen och å…  det är en bra 
utgångspunkt.  

[S]Är det som en naturlig samlingspunkt då att man början dan...? 
[Martin & Maja]: Ja, det var det som var tanken. 
[Martin]: ...nu kan han se den på morgonen. Hur dan ser ut. 
[Maja]: Men nu har hans behov ändrats så att nu..er, äter han frukost framför tv:n. Så att 

egentligen skulle den sitta bättre i vardagsrummet. Men... 
[Martin]: Men han gå ändå och kollar. 
[Maja]: Han går och kollar å så att han.. det funkar ändå...och det är inte så långt, det e ju 

2 meter bara. 
[35:10] 
[S]. Tycker ni att ni har fått tillräckligt med hjälp och stöd att förstå hur produkten fungerar? 
Tänkte ni har ju ett par olika funktioner i den där [MDP] som man kan använda.  

[Martin]: Er nej vi har nog fått det men vi har nog inte haft… prioriterat att titta mer på 
de funktionerna. Vi var ju rätt nöjda med att som den var när den kom. tror jag. så vi har ju inte... 
lagt tid på det. 

[Maja] Nej, men när vi fick tavlan gick vi en föräldrautbildning. det var 4 timmar i 
veckan, plus hembesök från BUP en halv förmiddag så det var så otroligt mycket tid på 
utbildningar å arbeta hemma på andra plan så att just när vi fick den var det väldigt väldigt 
kämpigt att få vardagen att funka ändå. och då var det bara upp med den å...få den att funka. 

[Martin]: Ja och vi fick väl en manual med också såklart, men det hann inte vi... 
[36:10] 

[Maja]: Jag fick den att funka så att då var jag nöjd. 
[Martin]: Ja precis. Så det finns ju förmodligen flera funktioner som man kan göra..som 

alarm ..och ändra hur de där prickarna ändras å... 
[Maja]: Jag har lagt det i min hög med saker att göra och så… 
[Martin]: Det är inte någon hög prioritet för oss. 
[Maja]: Nej.  

[36:28] 
[Martin]: Men du, när man tänker på saker som borde förbättras… så tycker jag då det 

vore bra om man nu vill flytta den att den hade ett batteri i sig för då hade vi flyttat den upp och 
ner. Hur e, nu är det ju ett backup-batteri så den behåller ju tiden men det vore ju bra om den 
kunde lysa... en dag eller två.. på bara batteriet. Å som hade här i köket under dan och sen på 
natten… så hade vi tyckt om det i början i alla fall… nu kanske vi inte skulle ha gjort det ändå 
men... det hade varit bra om man inte behövde ta med hela sladden å så då vart det 
väldigt...osmidigt 
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S: Hur… ni sade att ni testade på det lite i början att ni hade kånkat den upp och ner hur gick det 
med tanke på storleken…? 
[37:12] 

[Maja]: Ja det var ju inte jättelätt.  
[Martin]: Men och... 
[Maja]: Då hade vi stativet i barnets rum. och hängde den på stativet. Men... 
[Martin]: Också var vi tvungna att ha den någonstans där det fanns ett vägguttag. Er, så 

annars kanske man kunde ha hängt den på något bättre ställe där den inte hade varit lika mycket i 
vägen. Nu stod den lite på kanten… Så det hade nog blivit bättre med… utan ström… vägguttag.  
[37:36] 

[Maja]: Men den...Er, jag skulle uppskatta om de gjorde någon produkt som bara hade 
själva nattfunktionen erm...också. 
[S]: Att den bara visa natttid då eller…? 

[Maja]: Ja...Någon liten smidigare variant så.... 
[Martin]: med lite kvällsrutiner och så. 
[Maja]: Ja… Precis. Borsta tänderna, läsa saga, släcka lampan och så att den lyser på 

natten. och att han vet när han ska vakna...som att...ja...  
[38:12] 

[Martin]: Mm. Då kan den alltid vara i sovrummet.  
[Maja]: Ja men precis! Det skulle vi alltid be om… om det fanns.  

S: Om det då kanske fanns någon variant som kanske alltid bara visade natten så att man kunde 
ha den på övervåningen då… Erm, känner ni då att liksom natten skulle vara på den här tavlan [i 
köket] också eller?... Så att man liksom beskriver natt rutinerna här med då och kanske har en 
kopia på det…eller hur.. hur tänker ni? 

Maja: Nej då skulle vi nog sluta den här tavlan vid sju och då liksom gå upp. Å sen så tar 
den andra tavlan... över i så fall med tandborstning å … sådana saker…ja… för nu, som det är 
just nu så är ju natten… vI använder ju inte den funktionen nu... för att det är för få timmar... och 
att det är fel ordningsplan också… er, å att eftersom den börjar ju klockan elva och då sover ju 
han… sen ett tag.. mm...ja...Så en tvådelad tavla… Ja, det skulle vara bra. det tar vi. 
[39:22] 
[S]: Har ni fått testa några andra hjälpmedel… än dem som ni har nu? 

Maja: Tänker du just för tid?  
[S]: Nej, egentligen överhuvudtaget… 
[Martin]: Nej det är nog dem vi har pratat om… 
[Maja]: Tyngdtäcket då också...Timstock... 

[Martin]: Timstock 
[Maja]: Å veckoplanerare… Erm, de hjälpmedel vi vill införskaffa härnäst e...alltså 

tyngd...filt att ha i knät när man sitter på en stol eller så… och tyngdväst att ha på kroppen när 
man känner oro, er... 
[40:06] 
[S]: Är det liksom något som får en att bli lugnare då eller? 

[Maja]: ja… Erm asså, just tyngd och tryck å gör att han är lugnare.. Det blir som att man 
är kramad hela tiden.  Å gör också att barnet känner var kroppen slutar. Er, vilket också ger ett 
lugn. Så vårat barn han har besvär av väldigt mycket oro och ångest och stress... Er å tyngd 
hjälper honom väldigt mycket. Men hans tyngdtäcke väger 10 kilo så det är ju inte heller något 
som man liksom släpar med sig till skolan eller upp och ner så det ligger ju i sängen. Så att er, 
men vi skulle vilja ha en väst i skolan som han kan ha på sig när han är orolig. och en liten filt i 
knät i soffan… när han sitter och vilar och så… 
[40:58] 
[S]: FInns det några hjälpmedel i i skolan som finns där för honom eller är det dem som ni har 
hemma? 
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[Maja]: Han har en sittdyna som en… balansdyna som han kan gunga lite på stolen. er, 
och så har dem… de har bildstöd i skolan. Så det är ju som tavlan fat den räknar ju inte ner som 
den här fantastiska finessen. Men bara bildstöd så att han har  en trygghet över hela dan om vad 
som händer…  Sen har han inge mer… inte i skolan, nej... 
[S]: Den här timstocken och det, er...kan ni förklara lite hur den fungerar ? 

[Martin]: Ska jag gå och hämta den.  
[Maja]: Men gör det. 

[Martin reser sig upp och hämtar timstocken] 
[42:11] 

[Martin]: Sådär ser den ut.Så är det... 
[Maja]: Vi har fått det.. det är alltså 5 minuter,10 minuter, 15 minuter, 20 minuter. Det 

finns en annan variant som är… kan det vara en timma på den? Men det här är det som passar 
vårat barn… mest.. så att då.. nu sitter de uppe och spelar data och då och då har de väldigt svårt 
att avsluta när.... Det blir en väldig oro om vi ska stänga av. Så att då säger vi det liksom… ‘Ja, 
men att om 5 minuter ska du stänga av nu, så nu får den räkna ner.’ Och då blir det ju också 
samma… alltså prickarna fungerar på samma sätt som på den tavlan att den räknar ju ner liksom. 
Det är ju samma visuella… Er, så att då ser ju han att tiden går... och sen kommer ju 
larmfunktionen sen när han ska stänga av och det brukar ju inte han ifrågasätta utan då vet han 
att då ska han stänga av. Er, och vi använder den ju inte bara när han ska stänga av och avsluta 
aktiviteter utan det ska vara… vi använder den att han ska göra läsläxan i 5 minuter…eller…. 
[43:19] 

[Martin]: det var väldigt mäktigt förut… vi hade väldigt jobbigt med nattningen när han 
ska gå och sova. Han skulle ju inte borsta tänderna och sprang iväg och skulle göra...mycket sker 
å… då hade vi den här på 20 minuter så den… var han snabb att borsta tänderna då hann han ju 
höra en lång saga. Men sprang han iväg och gjorde andra saker då vart det ju ganska liten tid 
kvar till saga. Och då fick vi ganska bra ordning på det. [Mummel i bakgrunden] Ja, det var bra.  
[43:57] 

[Maja]: Mm. Och den här är ju väldigt mycket smidigare då till skillnad från den stora 
veckotavlan. Den har vi ju med i fickan... i väskan.. er, ja asså den brukar följa oss och han har 
den i skolan också... 

Martin: Har han? 
Maja: Ja det har han. Vi har fixat en till skolan också. Så den är väldigt smidig...istället...  
[S]: Uppstår det liksom...någon förvirring med att det är… Båda [produkterna] räknar ju ner 
tiden men de har liksom olika tidsspann… är det någonting som..komplicerar eller... 
[Maja]: Nej. Nej inte alls. Han vet att det där [en prick] är en minut å att det där e… nä, 
ingenting...inte för vårt barn, det går jättebra... 
[44:44] 
[S]: Den visar 20 prickar då eller? 

[Maja]: Ja nu är det 20 prickar. Precis. 
[S]: Ok… Hur ofta skulle ni säga att ni använder de här hjälpmedlerna? 

[Martin]: Den där använder vi varje dag.  
[S]: MDP? 

[Maja och Martin]: Ja. 
[Martin]: Och den här [timstocken] också dagligen... 

[45:14] 
[S]: Finns det något som ni känner är jättebra med det här hjälpmedlet [Timstocken] som inte 
finns i MDP?... eller tvärt om? 

Maja: Smidigheten då då.  
[Martin]: Den är jättebra i fickan. 
[Maja]: Ja men det är väl det ändå. Annars e, MDP är mycket mer tydlig. vi får ju plats 

med mycket mer information. Den här [timstocken] e ju bara… kort tid..Nu ska vi stänga av, nu 
ska vi göra det här...Så att de har ju helt olika funktioner… Så, de kompletterar varandra bra…  
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[45:46] 
[S]: [Till Martin Bygge som antecknar] Mmm… Har jag fått med alla frågor Martin… eller har 
jag missat någonting?  
[MB]: Errrr, nej. Jag tycker vi ligger ungefär…i fas… och ingen missad fråga egentligen...  Den 
hjälper ju oss jättemycket.  
[S]: Är det någonting ni [Martin och Maja] känner att vi har missat att fråga om? Eller bara 
någonting som ni vill säga att det här tycker vi...? 

[Martin]: Nej alltså. Vi är ju väldigt väldigt nöjda med den [MDP]… Den hjälper ju oss 
jättemycket. 
[46:22] 

[Maja]: Ja det gör den verkligen...  
[Martin]: Det gör den… sen vill vi ha dem lite lite bättre. 

[S]: Hurdå? 
[Martin]: Med... 
[Maja]: Ja men asså bara att man kan styra den uppifrån… men det blir väl en helt annan 

produkt…  
Martin: Det blir en helt annan hake.  
Maja: Ok då. Er, ja…  
Martin: justera…  
Maja: justera natten då.   
Martin: Det är lite förvirrande för vårt barn. 

[46:40] 
[S]: Är det egentligen bara färgen på lampan då som ni tänker på eller även den här… 
svartmarkerade delan [på MDP] då eller? 

[Maja]: Ass, nu e ju... natten är ju på högersidan på… så... Asså, optimalt, om man skulle 
behålla samma... skulle ju vara att natten egentligen fortsätter under. att den skulle vara lite 
längre kanske... Err, och att man då kan välja färgen på prickarna istället att då ska det gå att 
sova. För att… För han har ställt frågan att ‘varför ska jag sova nu, den säger att jag ska sova 
[elva]?’. Han är inlärd att han ska följa tavlan och så säger tavlan helt plötsligt att det är natt 
klockan elva.  Så det har varit en del …/.../. Ja, eller alltså kanske den skulle kunna vara så att 
man kan programmera själv när natten skulle börja.  

[Martin]: Och då blir den ju lite längre. 
[Maja]: då blir den längre! 
[Martin]: Mmm, åtta timmar…. 
[Maja]: Då skulle vi ju använda den så att vi har plats för mer bilder… på rad… För nu 

när man sätter många bilder på rad så krockar de ju med natten. 
[Martin]: Precis.  

[48:00] 
[S]: Har ni själva varit uppe och kollat någonting vilka hjälpmedel det är som 
finns...överhuvudtaget? 

[Martin]: Nej, inte utöver dem här… som vi ha fått rekommenderade... 
[Maja]: Asså våran son. Vi fick ju hjälpmedlet före han fick diagnoser. Er, så vi fick 

hjälpmedlet, det har vi haft ett år va? 
[Martin]: Ett år ja. 
[Maja]: Och han… diagnosen fick han i Juni. Så.. och då…  i Stockholm så är det så att 

man går BUP och gör en utredning, där finns arbetsterapeut som kan skriva ut hjälpmedel, men 
nu efter att han har fått diagnosen så hör han till habiliteringen istället. Med andra 
arbetsterapeuter... å mer väntetid...å ligger inne i stan tror jag...så dem har kanske nått sådär att 
de visar de här hjälpmedlerna finns å men dit har inte vi kommit ännu. 
[S]: Vad är då skillnaden mellan BUP och habiliteringen egentligen? 
[49:00] 
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[Maja]: Er, vi har inte kommit på informationsträffen ännu, den är i November . Men, er 
som vi har förstått det så när man har en diagnos så delas man till antingen ADHD center, 
Asberger center eller Autism center. Tror jag.  

[Martin]: Det var inte samma. 
[Maja]: Nej. Vårat barn hör till Asberger centrum för att är högfungerande så han har 

ingen funktionsnedsättning…  nej, han har ingen intelligens… ja vad säger man? 
[Martin]: Han har högfungerande autism men ingen intelligens-nedsättning då kanske? 
[Maja]: Ja precis. Tack. Hehe. S vi hör till Asberger centrum. och sen habiliteringen har 

vi inte helt koll på ännu, men det är därifrån vi kan få hjälpmedel… och stöd tror jag…   
[S]: Ok. 

[Maja]: Ja vi vet inte riktigt ännu. Just nu är vi lite överallt på båda ställena känns det 
som… tror jag..ja... ja det är lite förvirrande men jag kan tänka mig att vi får mer genomgång av 
hjälpmedel efter att vi har etablerat kontakt med dem på habiliteringen istället.. men det är bara 
en gissning.  
[50:20-52:20 Berättar lite om Memoplanner] 

[Maja]: Vi har en husvagn och då har vi ju inte släpat med den där [MDP]....liksom… av 
förklarliga skäl... och då vore det ju helt fantastiskt för då har vi ju suttit och ritat för hand igen. .. 
liksom på somrarna då..er… 
[52:35 - Avslutat intervjun och efter är lite mera småprat men inget relevant för intervjun eller 
kommande user insights] 
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Transcribed Interview 2: Karin 
31/10-2018 
 
[S]: Skulle du kunna börja med att berätta lite om dig själv? 
 [Karin]: eh ja! JAg heter ju Karin och är mamma till två barn, och det är därför jag 
kommit i kontakt med dig. För mitt äldsta barn, han är snart 5 och han har autism och adhd så vi 
går hos habiliteringen med honom. Småbarnshabiliteringen och har fått lite hjälpmedel därifrån 
redan och håller på att få ännu mer hjälpmedel. Eh ja, det kanske inte blev så mycket om mig, 
mer om mitt barn. 
[S]: Vad gör du för någonting? 
 [Karin]: Jag är ju då civilingenjör och är projektledare inom IT, inom webbutveckling. 
[S]: Hur gammal är du? 
 [Karin]: Jag är 33. 
[S]: Hur bor ni? 
 [Karin]: I en 5a i bromma. Alltså lägenhet, bostadsrätt. 
[S]: Så då antar jag att det är du som brukar hjälpa ditt barn med hjälpmedlen att fungera. 
 [Karin]: Jag och min man. 
Skulle du kunna gå igenom hur en vanlig dag ser ut? 
 [Karin]: Oj, haha, eh ja vi kör ju lite varannan lämning och hämtning men en dag som jag 
lämnar då går jag upp på morgonen och antingen så har sonen redan vaknat. Om jag lämnar så 
har min man gått upp tidigt och då har han sovit med vår son. För inget av barnen sover själv. Så 
då måste en av oss sova med honom så att han ska kunna sova. Så om han fortfarande sover så 
går jag och väcker honom. Annars sitter han i soffan och spelar ipad och så gör jag iordning 
frukost och ger till honom och försöker påminna honom om att äta frukosten. Och sen så tar jag 
honom till toaletten. Vi håller på att öva det men han är inte så jättebra på att ta initiativ till det. 
Sen så tar jag fram hans kläder och klär på honom. Och sen så när vi är klara tar vi vagnen och 
åker till förskolan och lämnar honom där. Och sen går han på förskolan och blir sen hämtad av 
min man om jag har lämnat. Ja och så blir han hämtad i vagn och så kommer de hem och så blir 
det mellanmål och sen så blir det att sitta i soffan och mysa med ipaden. Och sen blir det middag 
och gå och lägga och sova och sen blir det nattning. Det är typ så en vanlig dag med min son ser 
ut. 
[S]: Okej, hur kommer hjälpmedlen då in i det hela? 
 [Karin]: Jag har gjort egna bildstöd innan vi fick hjälp av habiliteringen. Så då har jag 
gjort veckoscheman med veckans färger som är standardfärgerna som finns för alla bildstöd. Så 
då gjorde jag en sån själv och klippte ihop och laminerade. Så det har vi för att visualisera vilka 
dagar i veckan det är. MAn märker att han verkligen vill förstå. Om det ska hända något på 
lördagen då är det jättejobbigt för honom under veckan så om man kan peka på vilken dag det är 
nu och vilken dag det roliga kommer hända. Då blir det jättemycket lättare för honom att se. Och 
det har varit jättebra för då har vi satt ut godisdag och glassdag så då tjatar han inte om det eller 
han blir liksom inte ledsen utan han kan kolla själv och se. Sen så har vi timstock. Den kan räkna 
ner tid. Man kan trycka. Antingen 5,10,15 eller 20 minuter. Så trycker man på den siffran så 
räknar den ner med en plupp,lysdiod per minut. SÅ tickar den ner och så låter den när den är 
klar. Och den använder vi väldigt mycket. Det kan vara för att få honom att komma och borsta 
tänderna om han inte vill det. Då kan vi säga såhär att “när den här låter så går vi och borstar 
tänderna” och då kan man trycka på 5 minuter eller om han ska spela klart då kan man trycka på 
20 minuter. Eller om han tjatar på en kan man säga “mamma ska göra klart det här, jag kommer 
när den låter” så trycker man på 20 minuter så har man 20 min på sig att göra klart någonting. 
Någonting annat som vi använder mycket är ett litet timglas som visar 3 minuter som är jättebra 
att ha med sig. Det är ett litet mini timglas som vi har med oss i min handväska när vi är ute och 
då kan det va-- när man ska vänta på saker så är det bra att visualisera tiden. 
[S]:  som när man väntar på bussen eller? 
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 [Karin]: aa dels det. Då har vi inte timstocken med oss, för den är större och vi vill inte 
tappa bort den. Men då kan det verkligen vara så att “3 gånger den hära så kommer bussen” så 
kan jag vända på den 3 gånger. Om det behövs, det är inte alltid det behövs. Det beror lite på hur 
hans dagsform är. Ibland kan han ha jättesvårt att vänta och då är det guld att ha sånt. Och ibland 
så bryr han sig inte. Så det är mer som hjälp när det inte fungerar så bra. Men det är främst 
tidshjälpmedel som vi använder. Det är därför jag tror att Memodayplanner skulle fungera 
väldigt bra med min grabb. Ehm, jag hade bett om den från habiliteringen men det var min man 
som åkte tillbaka dit och kom bara tillbaka med en timstock. Jag hade bett om både och men min 
man tappade fokus tror jag och kom bara hem med en grej. 
[S]: Okej, men skulle ni få den snart eller? 
 [Karin]: Jag hoppas det. Jag träffar dem nästa vecka tror jag. Om jag har tid. Och då ska 
jag ta upp det igen. För jag tror det försvann lite då vi sökta två hjälpmedel vid en instans 
samtidigt och då blev det lite för många moment för dem tror jag så de glömde nog bort den. 
[S]: Vad är en instans för någonting? 
 [Karin]: En instans eller insats är en personlig hjälpåtgärd eller någonting. Det har med 
habiliteringen att göra. Om man har autism då så kanske i vårt fall så kanske vi tar hjälp med 
toalett. Att han ska bli mer självgående med toalett t.ex. Han blir kissnödig men han går inte på 
toaletten och då blir han istället utåtagerande och ska slåss eller skrika. Och då vill vi att han ska 
lära sig att gå på toaletten istället. Och då kan vi söka om en instans/insats som är att de hjälper 
en med ett specifikt problem. 
[S]: Okej, och är det arbetsterapeuter som gör det då eller? 

[Karin]: Ee det är lite blandat. Man får först en kontaktperson. Jag vet inte vad de har för 
utbildning eller tjänst men man kan bli lite lotad hit och dit beroende vad det är för typ av 
hjälp. Men man får en person som hjälper en. Jag kan kolla upp vad de har för utbildning 
om det är intressant. 

[S]: Ja det får du gärna göra. 
 [Karin]: Ja, då kan jag smsa dig det.Det står ju i våra papper någonstans säkert. 
[S]: När ni insåg att ni behövde hjälpmedel, Hur gick det att få allt? Var det en lång process? 
 [Karin]: Man ladda ner ett formulär och skrev ut det, fyllde i det och skicka in. Och sen 
så kontakta de en. Och för oss har det varit jättesmidigt. Vi har ju ett tyngdtäcke också. Det är ju 
också ett hjälpmedel. 
[S]: Och då kontaktade rätt person dig från början eller? 
 [Karin]: Jaa, det tycker jag att det har varit. Vi går ju på småbarnshabiliteringen och jag 
tror att den fungerar lite bättre överlag än vuxenhabiliteringen. Men Ja, vi har fått hjälp av rätt 
person direkt varje gång vi skickat in. vi har haft två såna hära instanser och hjälpmedel har vi 
sökt 2 eller 3 gånger tror jag. 
[S]: Okej! Och det har gått bra varje gång? 

[Karin]: jamen precis haha, ja det har det. Sen så är ju de här instanserna ett kontinuerligt 
arbete. Ett tyngdtäcke får man ju hem och sen så har man ju tyngdtäcket, medans de här 
insatserna är ju mer att jobba hela tiden, varje dag, resten av livet. 

[S]: Okej, har ni fått testa några andra hjälpmedel än de ni har nu? 
 [Karin]: Nej det har vi inte gjort, däremot har vi blivit tipsade flera gånger om det här 
rummet som heter Stockk eller någonting vid odenplan som ska ha alla möjliga hjälpmedel 
presenterade. 
[S]: Kan du berätta Lite vad Stockk är för någonting? 
 [Karin]: det kanske inte heter stockk. 
[S]: jomen jag känner igen namnet. Men jag vet liksom inte riktig vad det är för någonting. 
 [Karin]. Det är ett rum där de presenterar alla hjälpmedel som finns som man kan vilja 
ha. Och de finns i rumsmiljöer som är återskapade. Så tyngdtäcket ligger liksom i en säng i ett 
rum. Planeringsgrejer sitter då kanske på väggarna uppmonterade. Så man kan se, och pilla på 
allt och testa, bli inspirerad eller få tips vad som kan hjälpa en i ens vardag. Och sen om man då 
vill ha ett sånt hjälpmedel får man då gå genom autismcenter och få det utskrivet. Och då gör ju 
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de en bedömning av om man har behov av det eller inte. Så man kan inte bara få vad som helst 
utan man måste motivera varför alltid. 
[S]. Det här stockk då är det något som man bokar tid till och åker dit eller? 
 [Karin]: Ne de har öppet hus tror jag en gång i månaden i några timmar. Jag vet att det är 
onsdagar, typ 12 till 14 eller nått sånt. Det är bara någon timme en gång i månaden. Det är bara 
att googla “showroom, odenplan, hjälpmedel” så borde du få upp det. Jag har googlat förut och 
hittat på nätet. 
[S]: Gillar du de hjälpmedel som ni har idag? 
 [Karin]: Ja vi älskar de hjälpmedlerna vi har idag. 
[S]: Varför? 
 [Karin]: För . Att visualisera tidatt de hjälper till i vardagen. De tar ju inte bort problemen 
i vardagen men de gör det lättare för honom att vänta. Och då kan vi göra saker. Annars så om 
man säger att “jag ska bara göra klart”  så finns det inget konkret slut. Men om jag då ger honom 
någonting som tickar ner tiden så han ser när det blir klart, om han bryr sig om den, så ser han 
det där att det inte är klart än. Sen när den låter måste jag ju då alltid komma annars tappar jag ju 
hans förtroende om jag sagt att jag ska komma innan. Så på så sätt hjälper den till jättemycket. 
Och tyngdtäcket gör ju så att han sover bättre. Han sover ju fortfarande inte bra men han sover 
bättre. Veckoschemat med färger gör ju så att den inte blir någon förvirring. Annars skulle ju 
varje dag kunna vara lördag. Nu är det så istället att han vill veta vilken dag det är och sen ser 
han ju själv när det är lördag. Så det blir en boost till hans självständighet. Att han kan avgöra 
själv. 
[S]: Det här veckoschemat, skulle du kunna fota det sen när du kommer hem? 
 [Karin]: Aa det kan jag göra. Nu har jag tagit bort alla bilder. Men har massa kort på när 
jag hade bilder på den. För nu har vi bara färgerna och använder det för han behöver inte ha 
sysslorna längre. Så det är bara 7 st färgspaletr efter varandra. 
[S]: Har ni text då också? 
 [Karin]: ne för han kan inte läsa än, han fyller snart 5. 
[samtalet avbryts tillfälligt] 
[S]: Hallå? Hör du mig? 
 [Karin]: Hej, nu hör jag dig. Det blev parkerat. 
[S]: ok, då ska vi se var vi var någonstans. Vad tyckte ni om hjälpmedlet när ni först fick det då? 
 [Karin]: Vi har alltid tyckt bra om dem. 
[S]: Just för att den hjälper honom? 
 [Karin]: ja men precis, redan när vi ansökte om dem visste vi ju redan att det skulle 
hjälpa oss. Så ja, de har ju alltid fungerat sen vi fick dem. 
[S]: tycker ni att ni fått tillräckligt med hjälp att förstå hur de fungerar? 
 [Karin]. Ja de är ju väldigt simpla. Timstocken är väl det mest avancerade och den har 
fyra knappar. 
[S]: fick ni då instruktioner av förskrivaren eller är det en beskrivning ni läst? 
 [Karin]: eeh det vet jag int. Det var min man som hämta ut den. Det var nog en 
demonstration, det tror ajg absolut. Och sen hittade jag nåt papper, en instruktion, ihopknycklat, 
så vi har nog fått både och. 
[S]: men du lärde dig genom att läsa? 
 [Karin]. Nej, jag tryckte på den haha. Det var inte svårare än så. 
[S]: Hur kom ni i kontakt med produkterna i början? Var det via stockk? 
 [Karin]: näe faktiskt inte. Det har varit via facebook-grupper som vi har fått alal tips från. 
Facebookgrupper för föräldrar till barn med npf diagnoser. Autism, asperger, tourettes, adhd. 
Alla de där.  Och i de här grupperna så tipsas det väldigt mycket. Någon kommer med ett 
problem och så kommer andra med förslag på lösningar. Och så nämnde de hjälpmedel och då 
brukar jag snappa upp när det är grejer jag tror funkar för oss. 
[paus när Karin kommer hem till barnen] 

[Karin]: ja haha hade du några mer frågor? 
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[S]: ja, jag har några frågor till. Vad känner ni till om memodayplanner? 
 [Karin]: jag känner till ganska mycket. Eftersom vi har funderat på att skaffa en sån. 
 [S]: vet du då alla funktioner som finns redan rånbörjan eller? 
 [Karin]: Jag vet att den kan visualisera dagen med pluppar om jag förstått rätt. Alltså röda 
lysdioder så man ser var på dygnet man är. Sen ska det väl finnas någon funktion så man kan 
sätta aktivitetslappar/bildstöd på den också. Till de olika tidspunkterna. Sen är det fler funktioner 
som jag inte kommer på på rak arm. Är väl nån funktion till som jag inte kommer på just nu. 
[s]: sätta larm kanske? 
 [Karin]: Ja men det var nog inte den jag tänkte på. Men det kanske man kan. 
[S]: Hur gör ni nu för att planera vardagen. Är det det här veckoschemat? 
 [Karin]: Ja, ja men precis. Just nu behövs det inte mer på den här åldern/nivån men det 
kommer säkert behövas väldigt snart. Känner att vi har ett behov av den. Därför jag ansökte om 
en sån. Som det är nu är det max en aktivitet på en helg, och då kan man oftast kommunicera det 
med ord och det går lika bra. 
[S]: Är det alltså att han blir orolig när det är flera aktiviteter? 
 [Karin]:  ne, men det kan vara svårt att att hålla koll på allt. Kanske ingen oro men saker 
som är roliga kan vara svårt att vänta på. Eller om det är många roliga saker som händer, då vet 
man inte vilken som händer först. Kan också vara svårt att göra något som är tråkigt före något 
som är roligt om han vet att det roliga ska komma. Och då är det bra att veta vilken ordning saker 
kommer hända. Blir mindre frågetecken. Eller “frågetecken” för mig är tillfällen där det kan bli 
konflikter. 
[S]: okej. Får ditt barn vara med någonting i planeringen av vardagen? 
 [Karin]:Ehm. Både ja och nej. Det var så mycket förut men blev lätt förvirring. Alltså 
vardagen bestämmer vi. Men om det är någonting roligt så brukar vi checka om det är något som 
barnet tycker är kul. Vi VILL involvera väldigt mycket men det har backat på det. Det är lättare 
att inte göra det, det blev enklare för alla. 
[S]: Är det något du tänker dig att memodayplanner ska lösa lite 
 [Karin]: Ja kanske. Fast egentligen tror jag det snarare har med ålder att göra. Jag tror att 
ett verktyg, som ett bildstöd som jag har som är manuellt eller ett digitaliserat eller ett som 
memodayplanner, det är nog en förutsättning för att det ska funka tror jag. Men jag tror också att 
barnet måste vara äldre än 5. I vårt fall iallafall 
[S]: Något som du har pratat om nu flera gånger, det är bildstöd. Hitta bilder någonstans på nätet. 
 [Karin]: ja, det finns det. Det finns bildstod.se 
[S]: Och där är är det bara att gå in då och ladda ner? 
 [Karin]: man skaffar ett konto gratis och sen så har den enkla bilder på massa olika saker. 
Typ allt som finns. 
[S]: okej, det är bra. Det måste vi kolla upp 
 [Karin]: det är fantastiskt bra. Det är grymt. Verkligen. Det är något initiativ som gjort 
det där. De fick stiftelsepengar tror jag. Det är verkligen jättebra. Och man kan bygga egna. 
Bilderna finns i en databas. Sen finns färdiga scheman med 5 bilder i rad eller 20 bilder i rad. 
[S]: Okej, så man kan göra då för morgonrutiner etc? 
 [Karin]:Ja, vi har en för morgonrutiner och kvällsrutiner. 5 bilder var. 
[S]: Okej. Ja, det var väl de frågorna jag hade. Tack så mycket för du tog din tid att ställa upp! 
 [Karin]: Ja, Tack själv! 
 

Transcribed Interview 3: Annelie 
2/11-2018 
 
[M] - Mattias, [S] - Sofie, [A] - Annelie 
 
[S]: Skulle du kunna börja med att berätta lite om dig själv? 
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[A]: Om mig själv haha vad ska jag berätta? Annelie, 26 år, jag pluggar till 
undersköterska med inriktning psykiatri. det är vad jag gör. har fyra barn som sagt, och en man. 
[S]: Och det är en av dina söner då som använder hjälpmedlet. 

[A]: Aa, det är min äldsta då som har adhd så han har det här hjälpmedlet. 
[S]: Okej, så då är det du och din man då som hjälper och fixar den här tavlan då? 

[A]: Aa, fast det är mest jag då. 
[S]: Skulle du kunna gå igenom hur en vanlig dag ser ut? 

[A]: Åh det är så olika. Vi tar måndagar: Början till start eller? morgon och allting? 
[S]: Aa typ. 

[A]: Ah okej. Då vaknar harry ungefär vid 5 på morgonen. Sen går han ner och tittar lite 
på tv sen tittar han på morgonshowen på barnkanalen. Sen efter det, efter klädracet så åker han 
iväg till skolan. och då är han i skolan fram till kl 16 eller 17. Sen när han kommer hem så tittar 
han på tv, sen är det middag. efter middagen gör han läxa sen efter läxan så får han spela en 
stund om han vill. Sen går vi upp och borstar tänder, ibland duscha. Sen lyssnar vi på sveriges 
radio, radioapan innan de går upp och somnar 
[S]: Okej, hur gammal är han? 

[A]: Han är 8. SÅ han har börjat kunna läsa. Och det är det som är så skönt för då kan 
han läsa själv och ha koll på det sättet 
[S]: När fick ni memodayplanner? hur gammal var han då? 

[A]: Ja det var väl strax före sommaren tror jag. och då var han 7, han fyller år i augusti. 
så vi har inte haft den sådär jättelänge. 
[S]: Har ni kört med text hela tiden då eller har ni haft bilder någonting? 

[A]: Vi har bara haft text. Vi blev erbjudna att få bilder. men vi tyckte det blev för jobbigt 
för då skulle vi själva komma på vad vi vill ha för bilder och blabla och det blev ett för stort 
projekt tyckte jag. 
[S]: Okej, Vilka kognitiva hjälpmedel använder ni till vardags? 

[A]: Ehm, vi har ett kedjetäcke, timstock och Memodayplannern. det är det vi har. 
[S]: Hur kom ni i kontakt med hjälpmedlerna? 

[A]: Det var jag som efterfrågade när vi var på BUP. Att vi skulle vilja pröva hjälpmedel. 
Så då fick vi komma till arbetsterapeuten. 
[S]: Fick ni nån visning då vilka hjälpmedel som finns då eller? 

[A]: Aa, det fick vi. och det finns ju flera olika alternativ. Men vi kom fram till att den 
där (mdp) var bäst för att den visar natten också. och det var det som var största problemet då 
[S]: Var det lätt att få tag på då? hjälpmedlena?Var det en lätt process 

[A]: Aa, det tycker jag. Det var ju arbetsterapeuten som beställde åt oss. och så bokade vi 
in en tid två veckor senare för då skulle allt ha hunnit komma. Så åkte vi dit och så fick vi dem. 
Det var jättesmidigt. 
[S]: Fick ni någon visning sen då hur de fungera? 

[A]: Aa, det fick vi. Det gjorde hon ju. hon gick igenom vad och liksom sa vilka 
möjligheter som finns. 
[S]: Möjligheter? 

[A]: ja alltså hur man kan strukturera upp tavlan på olika sätt. Hur man nu vill använda 
den. 
[S]: Och det tog två veckor att få dem? 

[A]: Aa ungefär, mm. För vi fick ju allt på en och samma gång. vi hämtade ut allt i ett 
enda kör. vi tog en tid just medvetet så att allt skulle ha hunnit komma 
[S]: Okej, behövde ni betala någonting? 

[A]: För tyngdtäcket, ja. 600kr. men inte för det andra. 
[S]: Hur har tavlan hjälpt er i vardagen? 

[A]: hmmm, det är som sagt med natten. att han kan somna om själv för han vet att “nej 
nu måste jag somna om igen, jag kan inte stiga upp”. och sen hjälper det just för att han 
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verkligen har koll på att på måndagar är det läsläxa, torsdagar är det matteläxa och på tisdagar är 
det dans. han har ju verkligen koll på såna saker. 
[S]: Hur var det innan ni hade memodayplannern? 

[A]: Han hade ingen koll på tiden. han har ingen tidsuppfattning alls. som sagt det här 
med dag och natt, dagar, alltså det var verkligen bara en enda röra. Så det var ju väldigt jobbigt 
[S]: Så att hålla koll på vilken dag i veckan det är då? 

[A]: Aa precis och tidsmässigt också. Är det kväll eller dag? han hade ingen koll alls. 
Men nu har han fått det lättare att få till det.  
[S]: Vilka tillbehör är det ni har till produkten?  

[A]: Vi fick väl de där dagarna (magneter med veckodagar på). Sen pennor till tavlan, det 
är det enda 
[S]: Så inget stöd eller någonting sånt? 

[A]: Nej. 
[S]: Vilka funktioner använder ni? 

[A]: Ja, det är ju natt-funktionen mest. ja och sen tidsmässigt liksom 
[S]: Själva staplarna? 

[A]: Aa, eller inte riktigt staplarna. Staplarna visar en kvart eller hur? 
[S]: Aa varje prick motsvarar en kvart 

[A]: Aa exakt och det har han inte riktigt koll på än, så vi använder bara, typ “runt 17 då 
äter vi middag” och runt 18 när vi är klara med middagen då är det tv. Och det går ändå bra att 
det inte är specifikt. 
[S]: Har ni då fulla stapeln som tickar neråt eller pricken som visar exakt var vi är nu? 

[A]: Ingen prick utan det är staplarna som tickar neråt 
[S]: Använder ni larm och sånt 

[A]: Ne, vi har faktiskt inte ens testat det. Vi har inte ens tänkt på det, nej. 
[S]: Använder ni klockan någonting? 

[A]: Den där eller? (pekar på digitala klockan i botten) 
[S]: Aa exakt. 

[A]: Näe, det tror jag inte han gör. 
[S]: Den brukar vara helt avstängd då eller? 

[A]: ne alltså den lyser ju alltid när man kopplar in den. vet inte om man kan stänga av 
den. men jag tror inte han tittar på den. han fokuserar mer på det som står på den. 
[S]: Har du behövt ändra några inställningar sen du fick den? 

[A]: Nej, faktiskt inte. den sköter det där själv 
[S]: Och det är ingenting som strular? 

[A]: Nej, ingenting. 
[S]: Är du nöjd med att tavlan visar en dag? tycker du att det är lagom eller för lite eller för 
mycket? 

[A]: Nej det är nog för lite. det vore skönt om man kunde ha alla men då skulle den bli 
enorm (haha) men det blir ju ganska mycket att hålla koll på. För om jag skulle behöva skriva 
den här varje dag. då skulle jag behöva göra om den varje kväll. vilket är ganska mycket jobb. att 
rita ut dagarna, att skriva vad som händer. så det är därför vi har valt att göra såhär. Så att vi ändå 
har varje dag men ändå en liten note att det här händer den här dagen liksom. 
[S]: Så det som står på tavlan då det är sånt som kommer varje dag 

[A]: Aa exakt. 
[S]: Du skriver alltså inte in aktiviteter som är unikt för idag t.ex.? 

[A]: nej, det är liksom varje tisdag är det dans och varje måndag är det läxa och det är 
därför vi har det så. 
[S]: Är du nöjd med produktens utseende? och funktioner? 

[A]: aa har inte reflekterat över det så mycket. men ja de är väl bra 
[S]: Varför då? 
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[A]: gud haha, “varför då?” det är som sagt ingenting jag reflekterat över. ajg vet inte, det 
funkar bara. 
[S]: När vi läst på om funktionsnedsättningar så har vi stött på att man ibland kan reagera på ljus 
och ljud och olika färger så att det skapar känslor så man blir ledsen av en eller glad av en annan. 
Är det något som du märkt av med din son? 

[A]: Nej, inget sånt 
[S]: Ingen ljuskänslighet heller? 

[A]: Nej, det har han inte. då hade jag märkt det nog 
[S]: Vad tycker du om kvaliteten på produkten och tillbehören 

[A]: Den är väl bra haha det är svåra frågor, inget man reflekterat över liksom. Nej men 
det funkar ju liksom. så jag har ingenting att invända mot. 
 
[14:57] 
[S]: Om du fick drömma helt fritt, hur skulle den se ut då? 

[A]: Åh herregud… Ah, jag vet inte. Fast det är ju som du säger, färg påverkar ju mycket 
så då kanske liksom man ska ta i… vad heter det… jag kommer bara på det engelska ordet ….i... 
[S]: ...det funkar det med… 

[A]: Hehe, nej jag tänkter inte…. ja, men i... beaktning liksom såhära... om man ska göra 
om den här [MDP] liksom att kanske ha färger som är lugnande eller liksom har sån påverkan på 
barnen ja men alltså du förstår vad jag menar liksom. Det skulle man ju kunna ha….så ja, jag vet 
inte... 
[S]: Vad är det absolut bästa med den? 

[A]: Det är natten! Att den visar när det är natt. Fast jag tycker att man kanske skulle 
anpassa ifall det är små barn som ska ha den. Nu de går ju inte och lägger sig 23 [skratt]. Han går 
ju faktiskt och lägger sig 19 liksom. Eller att man kan ställa in vart det ska vara blått ifrån och 
liksom… för det lyser ju blått när det är natt liksom...att man ska kunna ställa in från den tiden 
barnet går och lägger sig så dem vet att... och han vaknar inte så här [pekar på klockan 6 på 
MDP] heller. Han vaknar vid fem liksom. såhär... ja du förstår vad jag menar... 
[16:19] 
[S]: Ja. Har det hänt sig någon gång då att han har gått och lagt sig klockan 19 och vaknat nån 
gång liksom… innan det här röda [pekar på tiden mellan 19-22] har försvunnit och gått in på det 
blåa? 

[A]: Ja, en gång faktiskt. och då blir det ju det här, för han låser sig ju väldigt mycket 
såhär...vid instruktioner asså. Nu har vi ju sagt att när det är blått då är det natt då lägger vi oss 
och sover igen. Så när han vaknar liksom där [pekar på klockan 21] ja men då blir det ju helt fel 
för han när vi säger att du måste gå och lägga dig. ‘Ja men det lyser ju inte blått’. Det blir ju 
liksom såhär då är han insnöad på det… och då kan det bli liksom...rätt jobbigt...  
[S]: Mm… Känner sig er son delaktig i planeringen av vardagen? 
[16:59]  

[A]: Nej [skrattar] Han har inte så mycket att säga till om. Nej men asså, jag och min man 
har ju våra saker som vi behöver göra och sådär så vi har ju redan ett ganska fullspäckat schema 
så det är ju liksom...som styr allt det där...men på helgerna är det ju liksom mer fritt...att.. få vara 
med och bestämma vad vi ska göra och hur det ska se ut… Men vardagarna det e...nej, inte så 
mycket. 
[S]: Får han då vara med då och bestämma fritidsaktiviteter på…? 

[A]: på helgerna ja.  
[S]: På helgerna? 

[A]: Ja. Absolut, det gör vi ju som familj liksom. Då är alla med och ‘vad ska vi göra 
idag?’ å ‘vad vill ni göra?’ å blabla… 
[S]: Använder ni den här... hade ni timstocken också? 
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[A]: Ja. Den använder vi just såhär när det är spelsituationer. För annars blir det verkligen 
bråk. Så det, det vi har ju en sån har för 20, 15, 10 och 5 minuter, så spelar dem alltid 20 minuter 
var… och det funkar jättebra… Så det är jätteskönt… 
[18:00] 
[S]: Vad tyckte ni om produkten [MDP] när ni först fick den? 

[A]: mm, vad tyckte jag… jag vet inte...jag hade svårt att veta liksom hur jag skulle 
strukturera upp det, vet jag… jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev så rörigt i mitt huvud när 
jag försöka komma på ett bra sätt att göra det bra på för Harry liksom. Det tyckte jag var..var 
jobbigt. så det vet jag att jag hade önskat att man bara skulle få typ med några bilder som är 
väldigt vanliga... [Kort avbrott när ett av barnen kommer fram och börjar prata med Annelie]. 
Erm, och liksom typ ett papper eller en broschyr med olika sätt man kan liksom… göra tavlan 
efter. 
[S]: Typ hur man sätter de här veckodagarna då… och bilder och text? 

[A]: Ja men exakt ja. Exakt såhär.. hur.. förslag på hur man kan strukturera upp tavlan 
helt enkelt. det skulle vara väldigt bra tycker jag. [Kort avbrott när ett av barnen kommer fram 
och börjar prata med Annelie]. 
[19:17] 
[S]: Erm, men arbetsterapeuten då.. hur visade dem liksom upp...tavlan? 

[A]: Asså, hon visade ju inte upp liksom hur man kunde använd den i vardagen utan det 
var ju mer såhär vilka funktioner som finns…  
[S]: Så vadå, hon hade en på väggen och visa…? 

[A]: Ja.  
[S]: ...du kan sätta på larm eller… 

[A]: Ja exakt… Typ så. och sen bara ‘vill ni ha bilder?’. ‘Nej jag vet ju inte för jag vet ju 
inte än hur jag ska fixa till den här tavla, hur vi ska använda den, men…  
[S]: ...Men han har inga problem med liksom att läsa text? 

[A]: Nej. så på så sätt är det jättebra. och det är ju skönt. annars hade det nog varit ännu 
jobbigare. Men just det här med när vi ska läsa och det liksom lossna..då bara… men ja det 
funkar det att göra såhär... då vet han... 
[20:06] 
[S]: Hur bestämde ni var den skulle sitta någonstans? 

[A]: Ja det var ju just på grund av natten. att den måste vara i hans rum för han måste 
kunna se när han ska fortsätta sova. så det var liksom det… därför... 
[S]: Fick ni någon hjälp med montering? 

[A]: Nej.   
[S]: Fick ni med något tillbehör för montering?  

[A]: Ja det gjorde vi. Men vi har bara valt att ställa den på hans byrå som står bredvid 
sängen. så att… det funkar 
[S]: Är det för att den inte får plats på väggen eller…? 

[A]: Nej jag vet inte varför vi har gjort det... Nej, jo, det var för att vi hade en tanke att 
man skulle kunna flytta den från asså såhär mellan övervåningen och nedervåningen. just därför 
att han skulle kunna ha den här nere också. och sen har vi inte haft något ställe att ha den på så 
då blev det att den bara är däruppe... 
[S]: ok...tycker du att den har varit lätt eller svår att använda från början? 

[A]: vad sa du att tycker…? 
[S]: Har den varit lätt eller svår att använda... ? är det någonting som du inte har använt på den 
därför du inte orkat sätta dig in i den? 

[A]: Ja, det är ju larm grejen och.. det där då… det är väl det liksom… att borde jag ju... 
men den har ju varit lätt just för när man kopplar in den så sköter… har dn ju koll på vilken tid 
det är och liksom allt det där… så det sköter den ju själv… För det var ju lätt, det svåra var ju 
som sagt var att vet hur man skulle...forma...forma texten och liksom allting...på tavlan. 
[S]: Behövde ni ställa in klockan då eller?  
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[A]: Nej det var klart.  
[S]: Redan inställt? 
[21:52] 

[A]: Ja... 
[S]: Har ni får testa några andra hjälpmedel… innan ni hade dem som ni har nu? 

[A]: Nej. Nej ingenting.  
[S]: Gillar ni de hjälpmedel som ni har idag?  

[A]: Ja det gör vi. Det gör vi verkligen. 
[S]: Varför då? 

[A]: [Skrattar] Varför då? [Skrattar]. För att tyngdtäcket hjälper honom att somna 
snabbare. och sova bättre. och tavlan hjälper ju också att han får en övergripande blick över hur 
våran vardag ser ut. och timstocken hjälper ju så det blir mindre bråk.  
[S]: Är det någonting som de använder allihopa då eller…? 

[A]: Ja, precis det har varit bra för alla barn. [Skrattar] Inte bara han. Utan de ser exakt på 
timstocken hur den räknar ner och ser att ok nu är det 5 minuter kvar tills det är min tur att spela 
eller tills jag ska avsluta liksom..och då blir det inget bråk, då ger dem bara kontrollen till 
varandra så det är jätteskönt. 
[S]: Använder ni den [timstocken] för något mer än just spela spel? 

[A]: Nej, det är bara det. faktiskt. den har ju inte behövts till några andra situationer. utan 
det är den situationen som är mest laddad 
[23:11] 
[S]: Vad är det bästa då med timstocken? 

[A]: ...sa jag inte precis det?....[skrattar] ja som sagt var, de kan se exakt liksom att nu är 
det 15 minuter kvar eller nu är det 5 minuter kvar, nu är det 2 minuter kvar. asså de vet ju exakt 
liksom. så det är väl det som är det bästa. och de kan sköta den själv. det är också ja.. de trycker 
liksom på 20 minuter och så är det klart. 
[S]: och det skapar ingen förvirring då för din son som använder både tavlan och timstocken att 
de har båda liksom röda lampor som tickar ner men de har olika intervall… tänkte de har ju olika 
tidsspann…? 

[A]: Nej, asså, nej jag tror inte han.. nej. som sagt för vi använder ju inte den [MDP] där 
riktigt så när det gäller tid, utan det är ju mer för att få det här övergripande då liksom för hur 
vardagen ser ut… ja klockan fyra ungefär då kommer vi [och hämtar från skolan]...ja typ så… 
och timstocken är ju verkligen den här nedräkningen liksom… 
[24:15] 
[S]: Så om man tänker då här på själva tavlan här där ni har text, är det liksom hela då egentligen 
klockan 16 där  ‘komma hem från skolan’.. är det liksom nån gång mellan 16 och 17 som det 
händer eller är det liksom spikat…? 

[A]: Ja [nån gång emellan]. det är därför som jag försökt… jag har en pil där [pekar på en 
dubbelhuvad pil på tavlan mellan 16 och 17]  att det liksom komma från skolan där emellan 16 
och 17.  
[S]: och de ställen där det inte finns någon fil är det mer... 

[A]: Ja asså, det är också såhär… det är ändå skönt för han är inte såhär att det här måste 
vara så specifikt utan han förstår att runt fem så är det liksom middag och runt klockan sex så 
tittar vi på tv eller spelar spel och såhära… fast 19 då är det alltid att då borsta tänderna, men det 
andra är liksom lite flytande. men det går bra för honom.  

[25:00- 25:35 Börjar avsluta intervjun, kort konversation om annat]  
[S]: Var förvarar ni tillbehören?  

[A]: ...Har ingen aning. I nån låda någonstans... 
[S]: Är de i hans rum då eller? 

[A]: Ja, jag tror faktiskt det. på något högt ställe liksom. säkert… ja. 
[S]: Försöker han någon gång gå och ändra på tavlan själv? 

[A]: Nej. nej, det har han aldrig. 
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[26:10- 28:13: Avslutar intervjun, kort konversation om annat]  
[S]: Tycker den är bra, så som den är nu när det är två spalter sådär [uppdelningen i natt och 
dag]?  

[A]: Jo, lite grann. Just för att det blir väldigt tydlig att att det där är natt. när den är 
liksom på sidan. att då vet han att den där lilla delen liksom det är verkligen natt, även om han 
inte skulle kunna läsa så vet han att därborta så är det natt liksom. Fast som sagt, man måste göra 
den mer anpassad.. 
[S]: Går han alltid och lägger sig samma tid och går alltid upp samma tid? Även på helger? 

[A]: Ja. Alla barn lägger sig sju och går upp klockan fem. för han väcker ju alla. han vill 
ju inte vara ensam [skrattar] så...ja...det är verkligen såhära...på pricken...varje dag… 
[Intervjun avslutas 29:21] 
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Transcribed Interview 4: Lisa and Ivan 
5/11-2018 
 
[M] - Mattias, [S] - Sofie, [L] - Lisa, [I] - Ivan 
 
[S]: Ja, Vi skulle kunna börja med att prata lite om er. Vilka ni är och vad ni gör för någonting? 

[L]: Lisa heter jag. Jobbar just nu. Jag jobbar halvtid och du Ivan..? 
[I]:Aa, Ivan, och bor hemma med Alex. 
[L]:Precis, och du jobbar som lärare. Och jag jobbar som delivery manager då på Forex. 

[S]: Hur gamla är ni? 
[L]: Hur gamla vi är? 35 är jag. 
[I]: Och 29. 

[S]: Vem är det som behöver tavlan? 
[L]: Det är Liam. Vår äldsta son. 

[S]:Hur gammal är han? 
[L]: Han är 4, eller han blir 4 i december. 

[S]: Skulle ni kunna gå igenom hur en vanlig dag ser ut? 
[L]: Ja, eh han vaknar ju oftast ganska tidigt på morgonen. Mellan 4 och 5. Bästa fall 6 på 

morgonen och då brukar han gå och kissa det första han gör. Ibland säger han till att han är 
kissnödig så har vi en potta precis vid sängen så får han kissa där. Och sen så går han upp och 
vill leka eller titta på tv i rummet en stund. Och sen när alexander och Ivan är vakna kommer han 
in och säger hej och vill leka med dem. Och då leker dem en stund medans mamma och pappa 
gör iordning frukost. Och sen äter vi frukost. Och då får vi hit honom genom iPaden. Han har det 
svårt att slita sig från TV:n. Så för att få honom hit till köket har vi börjat använda ipaden. Förut 
satt han och ville bara äta framför tvn 

[I]: Det är hans sätt att skärma av. 
[S]: Är det så att han sitter och spelar spel? 

[L]: Näe, han tittar på tv. Netflix-serie eller någonting. Men med ipaden sitter han ändå 
still vid bordet och äter. Så det är första steget att få honom hit till matbordet och sen så får vi väl 
succesivt börja ta bort den. Men ibland är det att han inte vill ha frukost alls.  Sen borstar vi 
tänderna. Eller han borstar tänderna först. 

[I]: Sen är det att klä på sig  
[L]: Aa, och det är det som oftast är fighten att få honom att ta på kläderna och få honom 

att gå till förskolan. Så det är det man oftast får fightas med. Och förbereda liksom. Han kanske 
har ätit frukost och borstat tänderna och så vill han leka och komma in i nån lek och då är det 
svårt för honom att avbryta och gå ut. Vet inte hur vi gjort; ibland har vi använt övertal och 
ibland har vi tagit på kläderna mot hans vilja.  

[I]: Ja eller skojja till det. 
[L]: Aa skojja till det, leka fram det. Det kan ta väldigt, väldigt lång tid. Sen går han ju i 

förskolan på dagarna 
[I]: Sen hämtar vi vid kl 15 och sen antingen gå till någon lekpark när det är lite bättre 

väder eller direkt hem. 
[L]: men han vill oftast vara hemma. 
[I]:Aa, och då går han oftast på toa först. Eller inte. Beror på när han gått under dagen. 

Han håller sig ju ganska ordentligt. Det har vi problem med. 
[L]: Aa, det är en av sakerna vi försöker visa med tavlan, att det är dags att sitta på 

pottan. Oftast försöker vi leka fram det. För han kan hålla sig i 20 timmar. Vi insåg inte först att 
vi skulle behöva pottbilder för hela dagen. 

[I]: Och sen så är vi hemma. Han hjälper till att laga mat eller är och leker. Själv eller 
med Alex. Och sen äter vi, och sen leker vi igen en stund. OCh sen förbereder vi för kvällen 

[L]: Så får han titta lite på tv först och sen har vi rutinen som vi skrivit upp på tavlan. 
Dricka juice, ibland får han ta sömnmedicin för han har problem med sömnen. Och magnesium 
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med det också. Sen borsta tänderna på det. Sen kissa på pottan. Sen får han välja bok och sen gå 
och lägga sig.  

[I]: Sen är det att läsa boken och sova. 
[L]: Och det brukar ju gå ganska- det har gått bättre sista tiden. Framförallt efter han fick 

tavlan för den känner han sig väldigt bekväm med. Lite gåva men lite fight med att han inte vill 
gå och lägga sig, när han inte ville sova men då gick han tillbaka till tavlan och visa “men titta 
här, nu har vi gjort det här och det här, nu har vi druckit juicen och borstat tänderna, vad har vi 
kvar nu? Välja bok! Ahjuste!” och så kan vi hämta pottan medans. Så kommer man tillbaka på 
spåret, för han tappar momentet lite liksom och ba: “nejnejnej, jag ska inte sova, inte göra det, nu 
ska jag leka, jag vill leka, jag vill leka.” Men då kunde vi ju visa och gå tillbaka till tavlan så 
kunde han faktiskt se och då kom han faktiskt tillbaka till banan.till att välja bok. 

[I]: Det är viktigt med rutinerna. 
[L]: Mm, Så det var faktiskt väldigt bra. Första gången jag kände- Dels han tycker det är 

kul att se vad som händer men att man kan använda det narvi har problem liksom. Att använda 
tavlan och visa vad vi redan har gjort och vad vi ska göra härnäst. Så atte aa. 
[S]: Men är det han då som fått strukturera upp tavlan eller har ni hjälpt honom med det? 

[L]: Vi har hjälpt honom med det. Han fick ju bilderna, de la ju jag upp och bad då från 
habiliteringen då. Men sen fick ju han hjälpa till och sätta upp bilderna. Iallafall kvällsrutinen. 
Morgonrutinen sätter vi ju upp då. Eftersom den är den som funkar och den känner han sig 
väldigt trygg med så “först brukar jag göra det här och sen det här” 

[I]: Han vet ju om det lite mer 
[L]: Aa så då är det lättare för honom att sätta upp det själv. Och jag tror också att det var 

därför det var lättare för honom att komma tillbaka till den efter han svävade ut litegrann. Han 
känner sig ganska trygg med den och så. Men han är ju 4 så det är inte jättemycket han kan 
bestämma över tiden ännu. Vi strukturerar upp morgonen och kvällen men dagen får han göra 
lite mer som han vill på. Vi diskuterar och använder bilder. Vi inser nu att det är massa bilder vi 
saknar. Som t.ex. Biblioteket, lekparken. Saker som han kan göra efter förskolan. Det hade varit 
bra, så han får välja lite mer vad han ska göra, sätta upp det på tavlan och så. Nu har jag ritat 
istället. Det går ju också eftersom det är en whiteboard men nu ritar inte jag så snyggt men 
(haha). Men det var som idag då ville han till biblioteket “men då kan vi rita upp det då” så ser 
han det på tavlan efter skolan. Så där fick han ju vara med och bestämma.”D ritar vi det då på 
tavlan” kan han säga. 
[S]: Så han känner sig liksom mer delaktig och frigående med planeringstavlan? 

[L]: Aa precis exakt. 
[I]: Han är ju väldigt strukturinriktad. 
[L]: Aa han älskar ju struktur och rutiner liksom. Och genom att han får vara med och 

bestämma så tror jag att han-- men i helgen då pratade vi om lekparken och åd så hade vi inte 
strukturerat upp det på tavlan men han kom ihåg det så på söndagen så sa han “det är lekparken 
idag” och jag ba “jaa, men det sa vi ju faktiskt att vi skulle i helgen” och det hade vi inte ritat upp 
och han liksom väldigt noga så om vi har sagt någonting då måste vi genomföra det. SÅ då insåg 
vi ju att vi måste bli bättre på att tydligt visa för honom att nu har vi ju sagt att vi ska åka till 
lekparken och det va fint väder så skulle vi ju ha ritat upp det. Och han kommer ju själv ihåg det 
för det är väldigt viktigt att “mamma och pappa har ju sagt det”. 
[S]: Vart var det ni fick bilderna ifrån? 

[L]: Habiliteringen på BUP här i solna  
[S]: Är det liksom att ni får färdiga, utprintade bilder? 

[L]: Aa, precis. De laminerar dem åt oss. Så vi sitter bredvid henne med ett datorprogram 
som de har. Och så får vi säga vilka saker han gör på morgonen och på kvällen och så sitter vi 
och gör bilderna på plats helt enkelt.Det tar lite tid. Så fick man välja färg. Han har grön potta 
t.ex. Så pottan på bilden fick vara grön. Strumporna är viktigast så strumporna behöva vara med 
på bilden och så. Lite såna saker då, så det är ju bra. Vi fick ju första batchen då för att vi bara 
fokuserade på morgonen och kvällen men vi har kommit på nu att det är massa saker som händer 



 

A20: 24(46) 
 

på dagen, saker vi gör som vi behöver bilder till. Sen har vi ju köpt själva lamineringsmaskin 
faktiskt så vi kan ju göra egna bilder. 
[S]: Hur sätter ni upp bilderna på tavlan? 

[L]: Vi fick magneter där bak som man kan klistra fast. Så det är ju väldigt bra. Hon 
frågade om vi ville ha kludd eller magneter så valde vi magneter. Lättare att flytta runt. Fick en 
liten remsa med små, fyrkantiga magneter som man tar bort plasten på dem så är de klistriga på 
ovansidan. Sen fick vi också med veckodagarna. Han frågade ju mig varje dag förut “vad är det 
för dag idag? Ska jag till skolan idag?” Så då kändes det bra att ha en veckotavla också. 
[S]: Men det är den där lilla som sitter snett ovanför? 

[L]: Aa exakt. Och den var ju inte meningen att vi skulle få från början, men vi fick den 
på slutet. Vi berättade för henne hur det är att han frågade varje dag, “vad är det som händer, ska 
jag gå till förskolan idag, ska man jobba idag” liksom. Så det har varit väldigt bra (att ha det). 
Det var väldigt tydligt både igår och idag. “Nu är det ny vecka och idag var det det här som 
hände. De här dagarna går du i förskolan och mamma jobbar och han kan utbrista “Åh de här 
dagarna är du hemma! Då är vi allihopa!!”. Så för honom att veta vad som händer varje dag, om 
jag ska jobba och om han ska till förskolan är de två viktigaste sakerna han behöver veta just nu. 
[S]: Ni ser då till att uppdatera memodayplannern varje dag? 

[L]: Aa precis. Han har fått gå varje dag och byta dag. dagplanen och så(?) är ju olika 
färger. Det är samma färg som på den här lilla… tillexempel Idag är det ju grön måndag. Då kan 
han sätta och se “titta här . det är grön måndag. Så sätter vi en magnetplupp där. Då är det 
måndag, ny vecka. Och då ser du på bilden här vad som händer med förskolan och annat. Så han 
får sjäkv gå och byta dag 
[S]: Så det är något ni gör varje morgon då? 

[L]: Aa precis, varje morgon gå vi upp. Å han ba “ja, och då kan vi bytai planeringen!” 
och så hoppas han upp ur sängen sen går han och byter lappen 
[S]: Så det är det första han gör då på morgonen? 

[L]: aa precis. Fast han frågar alltid vad det är för dag. Det är det första han gör efter han 
vaknar. Först frågar han “är det morgon nu?”. Och ibland kan klockan då vara halv 4 och jag ba 
“ njaa, det är fortfarande natt” så han får sova längre. Och sen kan han fråga vad det är för dag. 
Sen är det bara att upp och hoppa och byta den och sen kissa på pottan. Så han har ju varit 
väldigt lätt. Eller lätt och lätt. För honom har det varit väldigt tacksamt. Han tycker det är väldigt 
kul med planeringen. Tidigare har vi ritat själva. Ibland på ett a4. typ “nu ska vi  göra det här 
ikväll” så har jag ritat upp vad som händer ikväll. Eller inför förskolan så har vi ibland ritat upp 
saker han ska göra. Så sätter vi det bredvid och gör sakerna i tur och ordning efter den ritade 
listan. Så han är lite inkörd på det här med bilder och så. Vi har insett att det är enda sättet att nå 
fram till honom och förbereda honom 
[S]: Och det är så ni gjort innan ni hade tavlan alltså? 

[L]: Aa, innan, exakt. Jag var ju dock inte så bra på att rita. Men om han var med när man 
ritade förstod han. För då förklarade man vad man ritade. Då fattade han att den här kludden var 
en bok liksom. 

[I]: Han måste ju se sakerna. 
[L]: Aa, han är väldigt visuell. 

[S]: Har han då något behov av att kryssa av att han har gjort den här aktiviteten? 
[L]: Nej, det har vi inte sett ännu faktiskt. Och det har han inte uttryckt heller. Det var 

snarare som när vi hade ritbilderna så sa han “nu har vi gjort det där, nu gör vi det här” och 
pekar. Så han har inte kryssat av fysiskt men mer verbalt. 
[S]: VIlka hjälpmedel är det ni har? Det är mdp och veckotavlan 

[L]: inte på så sätt. Han har ju tyngdtäcke för sömn. Men annars har vi inga hjälpmedel, 
eller hur Ivan? 

[I]: Nej, annars har vi väl inget. Vi har logopedlappar. 
[S]: Vad är logopedlappar? 
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[L]: det är-- alltså han har ju problem med uttalet. Så då har vi bilder på olika saker så får 
han träna på att uttala dem. Och det tycker han är kul. 

[I]: 
 Det är ju igen där: att se saker. 

[L]: Aa han är ju visuell som sagt. Sen har han även problem med orala övningar, som att 
röra på tungan och rörligheten kring munnen. Så han får göra massa övningar som att räcka ut 
tungan och såna saker. Så vi kan ha bilder på clowner som han kan itta på och härma. Så vi har 
ju redan haft lamineringsbehovet från logopeden. 

[I]: mycket olika bilder. 
[L]: aa så mycket bilder. Och det tycker han är kul att titta på . som en mus som han kan 

härma och så. Väldigt mycket se och göra det som han ser. 
[S]: har han något hjälpmedel i förskolan? 

[L]: Nej, nu ska han få det ioförsig. Men änsålänge har de inget speciellt för honom 
[I]: Ne, han har ju bytt förskola. Och de är ju mer inriktade på praktiskt. Mer strukturerat. 
[L]: De vet ju om att han behöver förberedas och så. Så de säger till Liam att han ska äta i 

förväg och så. Förskollärarna försöker ändå förvarna honom om aktiviteter. Det har de tagit sig 
till 

[I]: Sen är det samma tider hela tiden också. Så han har kommit in i det. 
[S]: Är det så att han har svårt att avsluta en aktivitet?  

[L]: Aa så är det. De säger till en stund innan det är mat. Om man inte gör det kan han 
bara säga att “nä jag vill inte ha mat”. Förra förskolan de bara “aja, och gav honom ingen mat. 
Den nya förskolan är mycket bättre på att förbereda honom. Och få honom att avsluta leken osv. 
Så där är det ju personalen som är ett stort stöd. De hjälper till att förbereda-- 

[I]: Mer utbildade också. 
[S]: Hur kom ni först i kontakt med hjälpmedlen? Hur kom ni underfund med att ni behöver ha 
dem? 

[L]: Ja vi har ju haft utmaningar med Liam. han har ju eventuelt diagnos, autism eller så. 
Så vi märkte ju att det var någonting annorlunda. Det var egentligen i förskolan och det sociala 
som vi märkte att det var något som va-- visst, han har alltid haft problem med att prata och uttal 
och såna saker. Sömnsvårighet har han också. Därför tog vi kontakt med BUP. han kunde vara 
vaken 4-5 timmar per natt och så. Men dels så är det utredningen då, kring hans autism och att 
han har problem att-- just det att vi märkte att det är svårt att förbereda honom. Han behöver 
jättemycket förberedelse fö att någonting ska hända. Vi kände att det var en utmaning varje gång. 
Snabba förändringar klarar han inte av. varken på förskolan eller hemma. 

[I]: Och sociala koder och spel klarar han inte heller. 
[L]: Så vi kontaktade BUP så fick vi komma dit och prata med dem om situationen och så 

fick vi träffa Mia som observera Liam när han lekte och sådär och så har de en sån där… 
konferens eller vad man kallar det för där de alla går igenom alla barnen och så och så sa de att 
“vi vet icke att det är värt att han anställs för-- det krävs utredning för att se om han behöver 
hjälp” och så fick vi hjälp-- oftast får man inte hjälp av habiliteringen förrän man fått en diagnos, 
men eftersom han har såna extrema sömnsvårigheter, han har haft det sen han föddes då, så fick 
vi komma dit pga det och välja tyngdtäcke-- 

[I]: Och så var det så svårt med kissandet, att han håller sig så länge. 
[S]: Så är det då en arbetsterapeut plus habiliteringen som har..? 

[L]: Aa precis, exakt. Så hon, arbetsterapeuten dårå, Emma som vi träffa, hon hjälpte oss 
med tyngdtäcket. Så sa psykologen på BUP att vi skulle prata med Emma kring stödet, om att 
han är visuell. 

[I]: Så hade hon några tavlor där så fick vi välja. 
[L]: Aa precis, så sa vi-- först var det tyngdtäcket, sen var det då tavlorna.. 

[S]: Hade hon liksom någonting på väggen då som hon visade “det här är dom tavlor som vi har” 
eller vadå? 

[I]: Ja, hon hade alla tavlor  
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[L]: Aa med olika exempel. 
[S]: Hur många olika sorter var det då? 

[I]:4-5 kanske? 
[L]: jaaa, om inte mer. Kandes som det var fler när jag var där . 
[I]: Ja kanske. Men några var väldigt likadana. 
[L]: Jo precis, men det var kanske 5-6 olika. 
[S]: ja och det var den här som kändes bäst just för tiden. Att det tickar. Han får en 

förvarning via ljuset 
[L]: mm det är en fördel att han kan se att “nu kommer snart det här och det här” 
[I]: Mm det var ju ingen annan som hade klocka liksom. Eller någon indikation på tid 

överhuvudtaget. 
[S]: Var det bara som blanka whiteboardtavlor då eller? 
[I]: Aa, fast det stod veckodagarna. Som den övre där (pekar på veckotavlan ovanför 

mdp). Det var en som var en dag. 
[L]:Bara så utan någonting annat 
[I]: Sen var det nån som var hela veckan, som vi har fast lite större. 

[S]: Så de som bara var en dag; var det memodayplannern och någon som det bara stod tider på 
eller? 

[I]: Nja, det stog bara “måndag” så skulle man sätta upp lapparna själv. Det var inget 
speciellt. Och det kändes som att vi redan hade testat. Och då tyckte vi att den med tid var bättre. 

[L]: man ser så tydligt hur tiden går. Istället för att säga “om 5 minuter/10 minuter gör vi 
det här” så ser man hur de röda prickarna tar slu och närmar sig stunden nått händer. Han (liam) 
är väldigt visuell alltså. Det hjälper jättemycket. Han fattar inte när vi säger 10 minuter. Man 
måste vara väldigt konkret.  
[S]: Hur lång tid tog det innan ni fick tavlan? 

[L]: två veckor? 
[I]: Nej tre veckor, hon var sjuk. 
[L]: Juste hon var sjuk., vi skulle fått den efter 2 veckor egentligen, men det blev en 

vecka senare. 
[S]: Hur fick ni den då? 

[L]: Vi åkte dit och hämta den. Och det ar där vi satt och gjorde bilderna till tavlan som 
vi  tecknade. Så gick hon igenom tavlan. 
[S]: Fick ni välja själva då var ni skulle sätta upp den hemma eller gav hon några 
rekommendationer? 

[L]: näe vi fick välja själva. 
[I]: För att han lätt ska komma åt den så tänkte vi att på golvet var bättre. Och det kändes 

onödigt att slå-- vi har sån där extrem-betong som det är jättesvårt att borra i. Så det kändes 
onödigt att borra en meter ovanför marken. 
[S]: vilka tillbehör fick ni till? 

[L]: De var de här måndag, tisdag, onsdag-grejerna dårå (magneter med veckodagar). Sen 
fick vi magnetgrejer. Och magnetremsa som man kan kapa tiden längst ner på tavlan. Efter kl 20 
vill vi inte visa några tider. Det var det vi fick va? 

[I]: Ja. 
[S]: Är det för att han går och lägger sig då, kl 20? 

[L]: ja, precis exakt. Sen stängde vi av natt-delen då. Den lyser ju med blått ljus. Från 23 
till 7 lyser den. Och den tyckte vi var onödig . Det är inte så att han vill leka när han vaknar på 
natten. Han vaknar för att han är lättstörd. Så när den lyste första natten så tänkte jag “gud vad är 
det som händer?” så då stängde vi av den så den lyser inte längre. 
[S]: Är det för att han är känslig för ljus då? 

[L]: Aa, han vaknar av ljus och ljud. Han är känslig mot allt. Som i morse när han 
vaknade av pipandet från en lastbil som var ganska långt bort. 
[S]: har han känslighet mot färger då också? 
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[L]: asså han är mest känslig mot ljud egentligen. Men han gillar ju färger starkt. Kan 
vara känslig mot ljus också. 
[S]: behövde ni betala någonting? 

[L]: nej inte för tavlan. Behövde betala för tyngdtäcket. 
[S]: hur känner ni att memodayplannern har hjälpt er i vardagen? 

[L]: På kort tid tycker vi att den hjälp väldigt mycket! Liam älskar ju den tavlan. Går ju 
runt där och tittar och kollar när saker händer. Just kvällstider men nu i morse gick det bra att 
visa för honom. Att han till exempel skulle visa en leksak som han ska visa för fröken varje dag. 
Han tycker det är kul att gå och titta på den. 

[I]: Vi hoppas att det håller i sig. 
[L]: ja haha det har bara gått 4 dagar sen vi fick den. Men han tycker det är jättekul och 

han tycker det är kul att byta dagarna. Han vill uppdatera dagarna också. Känner att han 
engagerar sig. Det som står på tavlan blir hans sanning liksom. Det här händer idag. Innan så 
kunde han bråka om att han inte ville göra en specifik sak men nu kan vi alltid hänvisa till tavlan 
och han går med på det mer. På så kort tid har vi verkligen sett en förändring. 
[S]: Det är inte så att han går och plockar bort aktiviteter? 

[L]: Nej det gör han inte. Men det kanske kommer, jag vet inte.  
[S]: kan ni berätta lite mer hur ni använder memodayplanner med alla bilder och funktioner som 
finns? 

[L]: ja men vi lägger ju upp bilderna på de tiderna som vi har att göra saker på. Som på 
morgonen. Det här gör vi vid 7 och vid 8 så gör i det här. Vi har inte satt på något larm som jag 
såg att man ska göra. Det har vi inte gjort. 

[I]: Men det är ju just för att han behöver förvarnas. 
[L]: men då kan man tänka sig att man kan använda den just för att han behöver 

förvarnas. Typ att den ringer 10min innan. 
[I]: Det kan vi övergå till när han inte tycker det är roligt längre så kan vi sätta på larmet 

så blir det kul igen. 
[L]: aa juste.  Men det är egentligen det vi gör. Vi bygger upp dagen. Vad som händer 

idag liksom. Oftast så är dagen ganska likadan. Nu när han går i förskolan. Men på helgerna blir 
det lite annorlunda då. Man får lägga upp lite andra saker då. Men aa 
[S]: behövde ni fixa några inställningar i tavlan när ni fick den? 

[I]: Aa, ljusstyrkan på den första. Upp till klockan 15 var det avstängt 
[L]: mm, vi trodde inte att den funkade först. Vi ba aha. Klockan var ju 9 eller nånting 

när vi kom hem igen. Och den lyste bara frän 15 och neråt. Den ska ju ticka ner liksom. Så atte 
men då ringde vi ju och frågade “ska den vara såhär?” och då fick vi veta att vi behövde skruva 
upp den på baksidan. Det var så vi fick veta att man kan stänga av den på natten också. 
[S]: Hur var det att ändra inställningarna då? Var det lätt att göra? 

[L]: Nej, det var lite svårt. Den var väldigt svår den här pinnen, eller skruvgrejen. Jag 
tyckte det. Den var så liten. Så man hade svårt att pricka rätt. 

[I]: Eller bara att det var ömtåligt. Om man skruvade åt fel håll så bara-- det var ju plast 
med metall som man skruvade med. Så det var ju ömtåligt liksom. Så om man skruvade åt fel 
håll och det tog stopp så började plasten böjas. 

[L]: jag försökte lösa det på baksidan. Men jag förstod inte riktigt åt vilket håll man 
skulle skruva åt. Jag ville ju stänga av nattljuset innan det blev natt. Och då visste inte jag om jag 
lyckats stänga av den eller ökade styrkan. Så jag behövde vänta till kl 23 för att lösa det. Det var 
väl det enda som jag tyckte va svårt att veta vilket håll.  Tror inte det stog att vilket håll amn ska 
skruva åt. 

[I]: Det står i instruktionsboken skulle jag tro. 
[L]: Aha, ja den finns det ändå instruktioner på. 
[I]: Det var motsatt håll mot vad man trodde. Vänster var starkare och höger var mindre 

ljus. 
[S]: Behövde ni ändra några andra inställningar förutom 
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[L]: Nej, allt annat funkade som det skulle. Alarmklockan fungerar som den ska. Så ne, 
det var väl det enda. 
[S]: Är ni nöjda med att memodayplannern visar en dag? Eller känner ni att det behöver vara mer 
eller mindre? 

[I]: Nej, storleksmässigt skulle den bli så himla stor. 
[L]: Det här är perfekt storlek, och man har plats. Mindre hade varit svårt att få in 

bilderna, och större hade varit för stort. Det är ju 7 till 20, det funkar för oss. 8 till 23 dagen det 
är ju bara två som vi dolt liksom. Sen natt-delen skippar vi un, men han kanske behöver den när 
han blir äldre, det vet vi inte. För oss var den lite överkurs just nu. Men annars tycker jag den va 
bra, liksom. 

[I]: Digitala klockan längst ner är ju bra också. Då lär han sig 
[L]: och att det tickar ner, det här röda, är ju jättebra att han kan se. “Nu är det rött där, då 

är klockan 8 och då händer det här”. Så det blir väldigt tydligt. Istället för att man säger att 
någonting sker så kan man se på klockan vad det är och var man är på dagen och så. 
[S]: Är ni nöjda med produktens utseende 

[L]: ja det är vi väl? Den ser väl bra ut. 
[I]: Det är om man skulle tillföra en analog klocka. Nu är det bara en digital längst ner. 

Om man skulle ha en analog variation. Så att man kan koppla samtidigt. 
[L]: ja ioförsig. 
[I]: nu är det ioförsig så att man verkar inte lära ut den analoga klockan längre riktigt. 

Känns som alla barn lär sig digitalt.  
[L]: nämen visst, det är sant, det hade varit bra också. 

[S]: vad tycker ni om kvaliteten i produkten? 
[L]: jo men den tycker vi är bra. Den känns bra.  Svårt att säga. 

[S]: om ni fick drömma helt fritt; hur skulle den se ut då? Eller vilka funktioner skulle den ha då? 
[L]: Ja, nu har vi inte riktigt läst instruktionsboken så vi vet inte riktigt vilka som finns nu 

haha, men som du sa, en analog klocka. Nu har vi klisterlappar för veckodagarna måndag, tisdag, 
onsdag. Men om det var inbyggt också typ 

[I]: eller att ha allt helt digitalt. Typ touchscreen. 
 
[S]: Vad är det absolut bästa med memodayplannern? 

[L]: det är absolut översikten och strukturen. Tycker jag. Ja och att den visar tiden, med 
det röda. Men det underlättar ju strukturen. Det röda som tickar ner. Var man är på dagen. 
[S]: vad är det sämsta med memodayplannern? 

[L]: det var väl det där med att man inte visste vilket håll man skulle skruva åt för att 
ändra ljuset. 
[S]: alltså att det var svårt att veta hur man skulle vrida den? 

[L]: ja, eftersom att nattdelen lyser ju bara på natten så behövde man vara uppe kl 23 för 
att se att man vred åt rätt håll. Så jag var ju tvungen att vara uppe till då 
[S]: så det är bara ena sidan av tavlan som lyser i taget? 

[L]: aa precis, först är det dagen bara. Den är ju bara från 7 på morgonen till 22. Sen kl 23 
börjar den blåa lysa och då är det helt svart på sidan där det är dag. 

[I]: sen det där att det inte var logiskt med hur man skulle vrida. Det borde ju öka i styrka 
av att man vrider åt höger och tvärtom. 
[S]: så vad tyckte ni om produkten när ni fick den? 

[L]: ja jag tyckte den va bra. Vi la mycket hopp på den. Allt hopp nästan haha. Ch vi har 
ju sett att det har funkat. Hittills, 4 dagar haha. 
[S]: hur bestämde ni var den skulle sitta någonstans? 

[L]: ja det bara blev så tror jag. Vi funderade på att ha den på väggen. Vi funderade på att 
ha den i vardagsrummet. Men just med det här med betongväggar och att den är tung. Vi ville ha 
den i hans rum tillslut. 

[I]: Så följde det med frigolitbitar som man knude ställa under. 
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[L]: så om det är det optimala det vet vi inte. 
[I]: skulle också vara bättre att få bort den från hans (pekar på lillebror) path. Han är en 

liten bulldozer som går runt och köttar runt. 
[S]: skulle det underlätta om det fanns en typ av skydd på den där? 

[L]: ja, det hade det ju varit. Absolut. Så han inte kan ta på den. Samtidigt vill man inte 
stänga in den för man vill ju kunna se den också. Isåfall ett skydd så man kan se tavlan 
fortfarande. Men inte röra den. 
[S]: tycker ni att ni har fått tillräckligt stöd och hjälp för att förstå hur produkten fungerar? 

[L]: ja asså hon förklarade att man kan ändra ljusstyrkan och så. Hon visade inte hur 
dock. Det var typ de instruktionerna vi fick, inte mer. 

[I]: Vi trodde ju dock inte att man kunde stänga av ljuset helt, det var därför vi trodde att 
den var trasig. 

[L]: ja och det visste inte hon heller om. Hon sa att man kunde ändra styrkan. Så det hade 
man gärna vetat innan, att det går att stänga av helt. Hon nämnde till exempel att andra tyckt att 
det blåa ljuset på natten va för starkt så man kunde sänka det, men hon sa aldrig att man kunde 
stänga av det helt. Och det fick ju vi reda på nu att det tydligen gick. 
[S]: fick ni med en instruktionsbok då? 

[L]: ja asså vi fick ju med allt som ingår i paketet. Instruktionsbok och så. Nu har ju inte 
jag kollat igenom. 

[I]: Ja, instruktionsbok och tipsbok, med hur man kan strukturera med lappar och så. 
[L]: nu har jag inte gått igenom någon av dem faktiskt. 

[S]: Varför inte? 
[L]: för att jag-- Asså jag bläddrade igenom den är idéboken och då såg jag hur man kan 

göra, rita med pilar etc. men jag har inte hunnit gå igenom ordentligt helt enkelt. 
[S]: Är det för att det är för mycket text i den eller? 

[L]: ja asså det var ju väldigt mycket ideer, så jag har inte hunnit ta mig igenom allt. Jag 
skulle behöva tid och sätta mig och läsa igenom den. Det har varit en upptagen helg, vi har varit 
hemma med barnen. Till Exempel nu hade ju varit en bra tid att sätta sig ner och kolla igenom 
den, när jag har ett barn hemma. 
[S]: har ni fått testa andra hjälpmedel än de som ni har nu? 

[L]: Nej egentligen inte. Vi hade ju lappar innan. Som kissa på pottan och borsta 
tänderna. 

[I]: men de var ju bara för att visa. 
[L]: aa det blev mer som en leksak typ. Någon enstaka gång funkade det med pottan ju. 
[I]: men till exempel när vi visade bilden med ta på kläder så sa han “ne det där är pottan 

ju heheheh” så sprang han. Så det blev mer som en lek. 
[S]: så han ifrågasatte ordningen som ni satte upp bilderna på eller? 

[L]: ja asså när det väl var dags så tog vi fram bilden. Det var inte så att vi hade den 
uppsatt någonstans. Eller struktur. Det var mest att vi fick bilder för att visa att “nu är det dags 
för det här”. Så ingen ordning egentligen 

[I]: och det var väl det vi egentligen var ute efter; en tavla att sätta upp bilder på. 
[L]: aa så han kunde se vilken ordning vad som kommer när. De där var ju mer fristående 

lappar som vi kunde använda för att kunna prata med honom. Det funkade någon enstaka gång. 
Det är just den här strukturen som hjälpt så mycket. 
[S]: Gillar ni de hjälpmedel som ni har idag? 

[L]: ja men de som vi har nu funkar jättebra tycker jag. Det är iof dethär med bilder. Att 
vi skulle behöva fler. 

[I]: aa precis, mer olika bilder ja. 
[L]: sen så sa hon också.. Vi fick den här veckotavlan sista sekunden när vi gick hem då. 

[S]: känner ni att det finns nån typ av hjälpmedel som ni saknar? Typ “vi skulle behöva 
någonting som gör det här åt oss”? 
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[L]: vad skulle det vara? Skulle vara nice med en tidsnedräknare för en viss aktivitet. Nu 
finns det tydligen i en app som visar tiden. Typ att “nu har du 10 minuter på dig att göra det här.” 
[S]: så ett visuellt alarm som räknar ner tiden? 

[L]: ja precis. Nu ser man det på hela dagen då. Men skulle vara nice med ännu mer i 
detalj. Nått som man kan använda i olika situationer. Inte bara hemma utan även i en lekpark typ. 
Så man kan förbereda på att om 5-10 minuter ska vi gå hem. Något visuellt. Vi snackade om att 
köpa ett timglas. Det är väl det enda som jag upplever att det skulle vara nice att ha. Eller har du 
någonting? (till Ivan) 

[I]: nej ,det är väl det. 
[S]: har han fått lära sig klockan? 

[L]: ja han håller på men. Han vet väl ungefär de hela tiderna 
[I]: men han har fortfarande svårt att se skillnad på sekundvisare och timvisare etc 

[S]: men det är alltså analoga klockor? 
[L]: aa nej, det är digitala då. Nu har vi ju fått digitala på memodayplannern då. 

[S]: ja det var allt vi hade. 
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Transcribed Interview 5: Sara 
5/11-2018 
 
[Start: 1:14] S -Sofie, M-Mattias 
[S]: Skulle du kunna börja med att berätta lite om dig själv, vem du är och vad du gör för 
någonting? 

[Sara]: Ja, Jag heter Sara och jag jobbat inom IT branschen, men nu är jag hemma med 
dem här jordgubbarna för att de har krångel med skolan. Mmm… Fick jobbigt redan i 
förskoleklass och nu går han i fyran. så jag har inte kunnat jobba sen dess. Fast jag har börjat gå 
en utbildning på distans.  
[S]:Hur gammal är du?  

[Sara]:Jag är 43, är jag. 
[S]: Vem är det som behöver MDP? 

[Sara]:Det är Laban/Linus? [ena sonen] 
[S]: och då är det du som hjälper till och ser till att den är...rätt iordningställd? 

[Sara]: Ja precis. och då brukar Laban påminna mig om jag glömmer. om jag glömmer att 
byta dag och sånt där då påminner han mig. eller om jag inte är så snabb på morgonen. 
[S]: Är det morgonen som du gör iordning den på eller? 

[Sara]: Ja, men ibland gör jag på kvällen, men… och ibland på morgonen. och ibland när 
det är lite speciellt sådär då brukar jag sätta upp bilderna innan de går och lägger sig.  
[S]: Skulle du kunna gå igenom hur en vanlig dag ser ut? 

[Sara]:Er, ja. som imorgon då till exempel så ska ni kvart över åtta till skolan på 
morgonen… Han brukar vakna halv sju...Just nu följer jag med Linus till skolan. Laban kan… 
[4:50]   

[Sara]:...går iväg. och ibland är han ensam hemma medan jag går med linus till skolan. 
sen så. kommer vi hem och så har Laban skola klockan ett så vi brukar väl… vi börjar väl kanske 
vid elva om han ska hinna i god tid ibland. ja också kommer Labans skola och så är de här lite. 
och så kanske vi spelar lite spel. och vissa dagar sitter jag och pluggar lite….ja hur mycket vill ni 
veta? Det står på schemat där kvart över sju så börjar jag lägga dem. och då kommer deras pappa 
hem också som har varit och jobbar hela dan.   
[S]: Själva tavlan, jag såg att ni hade bilder...har ni text också eller? 

[Sara]: Det är ju text på många bilder. Det är bara dem som vi har gjort när dem var 
mindre som inte har det. Vi har ju kört med bildschema sen de var tre kanske eller så. 
[S]: Bildschema är det typ nästan samma sak då fast utan det där med timmarna eller? 

[Sara]:Det är en sån här med veckan som ni såg.  
[S]: Ok.  

[Sara]: Sen innan hade vi också ibland gärna en liten whiteboard som vi satt och byggde 
på med bilder. Fast jag kan säga att första gången som Laban såg den där [MDP] så sade han 
‘Det är en och en halv timma tills jag ska gå och lägga mig’. så det är väldigt intuitivt. 
[S]: Vilka hjälpmedel är det som ni har överhuvudtaget? 

[Sara]: Er, vi har en timetimer också. och en timstock. den har bara Linus.  
[S]: Vad är en timetimer? 

[Sara]:En timetimer det är en entimmestimer...ska jag hämta den eller? 
[S&M]: Ja väldigt gärna.  
[Sara går och hämtar timetimern. och demonstrerar den] 
[8:37] 

[Sara]: Ni ser att det är ju inga bilder på den. skruvar man upp den och så tickar den ner 
och så ska den pipa.  
[S]:Ok. 
[M] Så det är en timme? 

[Sara]: Ja det är en timme. Ska vi se vem som har gjort den… Hm.. 
[S]: Ska vi se, timertimern, timstock, MDP. Var det något mer? 
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 [Sara]: Han har också en cykel va. Eller vi har ju veckoschemat också men det är ju sånt 
som man gör själv. Det är ju bara ta en whiteboard och ta ut lite bilder.  
[S]:Hur kom ni i kontakt med hjälpmedlena? Hur kom ni alltså underfund med att han behövde? 

[Sara]: När han kraschade i förskoleklassen. er då fick han sin diagnos och så fick vi 
kontakt med habiliteringen också. och jag hade redan koll p att det fanns då de här grejerna så 
jag bad om dem...så... 
[S]: Alla de här hjälpmedlena då eller? 

[Sara]: Ja dem...dem här grejerna. och den där cykeln och så har de en vagn också som vi 
bara har använt...när han gick till skolan. det var så jobbigt liksom att ta sig dit. 
[S]:Så de var lätta att få tag på då? 

[Sara]: Er, js. om man säger att ‘vi behöver det här’ och vet vad man snackar om så.. jag 
vet ju att alla kanske inte får det så där fort.   
[S]:Hur lång tid tog det… Från det att ni bad om dem? 

[Sara]:er, det tog inte så lång tid. det var väl beställningstiden. Det var väl ett par veckor 
kanske. det var ju ett tag sen och de har ju överlevt lite krasst sen kanske... 
[S]: Men ni fick dem från habiliteringen då? 

[Sara]: Habiliteringen ja. 
[S]: Behövde ni betala någonting för någon av dem? 

[Sara]:Nej ingenting… Sen fick vi ett papper då om att man ska ta hand om dem och att 
de ska lämnas tillbaka och så… i framtiden… Vi har ju önskat att man kunde ta med den där på 
semester men vi har kännt att det har varit liksom för...omständigt.  
[S]:MDP? 

[Sara]: Ja, så det vore bra att ha något bärbart alternativ. Det blir ju lite jobbigt att den 
inte har... 
[11:40-11:48 Ena sonen kommer och avbryter] 
[S]: Hur har MDP hjälpt er i vardagen? 

[Sara]:Er, ja barnen kan ju se vad klockan är. Ingen av dem kan ju klockan men de kan se 
direkt vad klockan är. och vi prat ofta i prickar också. Liksom ‘hur många prickar är 
det’...[Mummel]. De har helt koll på vad som händer  och kan kolla själv å...istället för att fråga 
‘när händer det mamma?’ så kan de kolla det själva… lite koll på sitt liv vad som händer 
[12:28] 
[S]: Skulle du kunna berätta lite mer om hur ni använder själva tavlan? 

[Sara]: Mm. Jo men vi. vi har den ju varje dag. och vi har ju det här veckoschemat 
bredvid också så jag sätter ju om det är viktigare grejer som händer som vi ska göra. Ja som bus 
och godis...halloween...er, vi skulle till farmor i lördags och så. då satte jag dem sakerna först 
där. och så satte jag det också på MDP, så att jag sätter in alla bilderna...vad som kommer att 
hända...så kan dem se och vara beredda… så att innan  
[S]: Är det så att du har dubbel uppsättning  av de bilderna då eller flyttar du dem från den ena 
tavlan till den andra? 

[Sara]: Nej, för det mest är det dubbelt.. eller tre och fyrdubbelt. Man får skriva ut lite. 
[S]: Hur får du tag på bilderna? 

[Sara]: Er, ja. det finns ju internetsajter. vill ni ha lite? 
[S]:Gärna. 

[Sara]: www.scelera.be, horasvak[sp?]. Det finns att man kan be om från habiliteringen 
också. men också google, det beror på vad som passar- 
[S]:Hur gör du då när du hittat bilder som du känner att… de här vill jag ha? 

[Sara]: Då tar jag ett bildprogram och så… er, sätter jag bilden och gör en liten ram så 
man kan klippa ut den lätt.. och skriver in lite text då… och så skriver jag ut dem 5 cm stora. 
[S]: Hur sätter du upp bilderna på tavlan är det magnet eller är det... 

[Sara]: Häftmassa. Och det har vi alltid kört… Kan visa… 
[14:42-15:11 Sara hämtar en bildask som ligger i en låda i köket] 
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 [Sara]: Så här har vi då. Här är det ju massa olika bilder och har också det här är på 
magnetpapper så de är magnetsika. De är lite mindre än de andra när Linus hade simskola förut. 
Det här är ju vanliga.  
[S]: Hur många tillbehör fick ni med när ni fick tavlan? 
 [Sara]: De ligger nog här orört. Fick med lite sådana här bilder...den går förresten fel 
klockan den drar sig lite. jag måste kolla upp hur man ställer om den.  
 
 [Sara]: Har har dem har gjort egna bilder… spela mindcraft… och så brukar vi ha en liten 
[magnet]plupp på dagen på veckoschemat som vi flyttar runt. Den här [bilden] har jag skrivit ut 
på vistaprint faktiskt. det är såhär visitkort och sånthär som man kan skriva ut… behöver bara 
betala porto. Jag ska stoppa tillbaka i lådan. Så har jag lite mer här bakom men det är inte så 
mycket. och så såg ni ju att det satt lite under också... 
[S]: de som satt på sidan av tavlan menar du eller? 
 [Sara]:Ja precis, de som satt under där på frysen… Man ser hur gamla de är om det står 
text eller inte...Nappflaska den är ju gammal.  
[17:33] 
[S]: Hur gamla var de när de började använda MDP? 
 [Sara]: MDP? Jag undrar om inte han var i förskoleklass eller där... 
[S]: Er, vilka tillbehör är det som ni har fått till.  
 [Sara]: Ja det var ju några små magneter, overhead pennor och magnetremsorna för att 
ändra.  
[S]:Vilka funktioner på tavlan använder ni? 
 [Sara]: Bara klockan.  
[S]: Känner du till vilka funktioner det är som den har? 
 [Sara]: Jag vet att den har något alarm också. och så har vi ju ställt in så att den blå inte 
lyser lika mycket och sådär.  
[S]:Hur kommer det sig? 
 [Sara]: Annars lyser den väldigt mycket på natten och då r det blått på hela nerevåningen. 
[S]: Ok. Har de någon ljuskänslighet också då eller? 
 [Sara]: Eh, ja jo men jag tror nog att att man skulle ha dem i samma styrka så skulle det 
lysa ganska mycket. Nu har de ju den inte i sovrummet eller något sånt men när det blir mörkt på 
kvällen sänker man ju alltid ner ljuset.  
[S]:Har ni behövt ändra några inställningar på den? 
 [Sara]:Nej, jag har alltså inte ens ställt tiden på den. Den klarar ju sommartid och 
vintertid själv.  
[S]:och den var förinställd då när ni fick den eller? 
 [Sara]: ja precis. och nu så går den 3 eller fyra minuter fel så jag måste väl kolla upp det 
där.. hur det fungerar... 
[S]: tre minuter före eller tre minuter efter då? 
 [Sara]: Den går före… så klockan är för mycket… Den gick ju rätt från början så den har 
dragit sig ganska mycket egentligen. en minut om året då kanske... 
[19:53] 
[S]: Har ni tappat den i golvet någon gång då eller? 
 [Sara]: Nej.Den har varit så hela tiden. 
[S]: Är du nöjd med att MDP visar en dag eller känner du att det är för mycket eller för lite? 
 [Sara]: Jag skulle ju vilja att den kunde visa.. att det fanns liksom dagarna också som vi 
har ju den där lilla lappen där… och om man hade en digital variant… jag trodde liksom att den 
skulle vara större än vad den var från början… så jag var förvånad att den var så pass liten som 
den var...  
[S]: Men du trodde alltså att den var större?  
 [Sara]:Mm, ja. 
[S]: Hur fick ni se den eller…? 
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 [Sara]: Jag hade ju sett den på internet på olika...sådär... 
[S]:Habiliteringen hade alltså ingen som de visade upp för dig? 
 [Sara]: Nej, det var bara jag som sade att det finns såna här. 
[S]:Hur mycket större känner du att den skulle behöva vara då och varför? 
 [Sara]:Ja men i och med att den är så pass liten som den är så går det liksom inte att ha 
såna… de här bilderna tar ju upp väldigt mycket plats. så det vore ju bra att ha plats med fler 
bilder i ett så pass stort format så att de syns bra. Laban, han sitter ju inte jättelångt ifrån den men 
ha ser ju inte utan att gå fram till den direkt..så han skulle ju behöva lite… 
[21:41 - 22:24 Laban kommer fram och pratar med Sara lite. ] 
[S]: Men är du nöjd med produktens utseende då eller är det något du skulle vilja ändra? 
 [Sara]: Jo, vi är väldigt nöjda med den, men det hade varit bättre om den hade varit lite 
större och det här med att det är så... de röda skulle jag vilja att de kunde växla över att bli blå så 
man kan välja vilka av dem som… och egentligen är det de högst upp som skulle vara bäst, 
mellan klockan fem och sex, som det också skulle kunde ställas. om det är ett mindre barn 
kanske det är ännu fler timmar som skulle kunna ställas om än att vara rött… ok det skulle ju inte 
göra något om hela formatet skulle vara större. Men framförallt att man vill få in mera. När man 
kör bilder… Den är ju gjord för vuxna, tänker jag från början… och det kanske är mycket text… 
så folk skriver. men om man sätter bilder och de ska synas från lite avstånd så är det bra om de 
vore större.  
[S]:Och du sa att de var fem gånger fem cm? 
 [Sara]: Ja precis. Jag använder det. Så om man får plats med fler på en timme så 
[S]:Vad tycker du om färgvalet i produkten, just det här med röda och blå lampor kanske.  
 [Sara]: Ja det är väl ok. Ja men det är väl bra.  
[S]: Det är inget sånt att de reagerar och blir ledsna av en specifik färg eller…? 
 [Sara]: Nej, det är inget sånt. och Laban är ju ganska smart, han fattade ju direkt att om 
en och en halv timme ska jag sova så han såg det direkt. Och då hade jag inte satt några bilder än 
heller men han fattade ju direkt hur det funka.  
[S]: Vad tycker du om kvalitén i produkten och tillbehören? 
 [Sara]: Ja det var väl det där med tiden som har segat sig lite då.  
[S]: Men annars är allting bra? 
 [Sara]: Ja.. Det vore ju bra om man kunde ta med sig den på semestern utan att man 
känner att den skulle gå sönder då men... 
[S]:Är det som att du skulle vilja ha den, typ... 
 [Sara]:och kanske ha som en fällbar fot som kanske man kan...ja… vet inte om det finns 
något sånt tillbehör men... Förstår ni hur jag menar.. så att man kan ställa den på golvet eller på 
något bord. 
[S]: Det finns ju ett löst stöd, men det vet inte jag om man måste be specifikt om eller om det är 
något som man måste köpa själv…  
 [Sara]: Jag tror alla tillbehör behöver man be om...Tror jag. men det är säkert olika på 
olika ställen.  
[S]:Om du  fick drömma helt fritt, hur skulle den se ut då? 
 [Sara]: Ja asså, om den där vore helt digital... så man kunde anpassa den helt hur den ser 
ut i datorn och har den synkad i barnens, i hans, telefon till exempel så vore ju det bra…. Så att 
det bara kunde rulla upp tiden som det är...någonting... 
[S]: Är det några andra funktioner som du önskar att den hade? 
 [Sara]: Er, jag vet ju att det finns den där alarmbiten. Det vill  man ju inte ha så mycket.. 
att det piper och sådär.. Nej men som funktioner, alltså det är ju det där med dagarna om man 
kunde få det på något sätt. Nu har ju dagarna färger så det kanske är.. Men om det vore, säg att 
du har högst upp lysdioder med veckofärgerna eller nåt såntdär.  
[S]: Ä det viktigt et här med att man färgkodar veckodagarna? 
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 [Sara]:Laban använder inte dagarnas namn, han använder bara färgerna på dem. Så han 
säger ‘På den blåa dagen ska vi göra det’ och då är man ‘den blåa dagen vilken var det nu? Ja 
men det är den andra dagen som är blå, det är tisdag ju.’ Så man blir lite såhär mosig å.  
[S]:Ni använder inte alarmet, varför inte? 
 [Sara]: Det skulle vara alldeles för hårt och..högeffektivt om det skulle pipa helt plötsligt. 
Mm. 
[S]: Är det att det är för jobbig ljudton då eller? 
 [Sara]:Jag har inte testat ljudet. Den här piper ju [time timern] men det är ju mycket mer 
tydligt innan. Den där skulle ju pipa helt plötsligt när den piper. Så jag har inte funderar på att 
använda den ens. Jag kan tänka mig om det är en vuxen som inte kollar på den hela tiden så 
kanske det är bra att den piper när de ska gå och lägga sig eller…  
[S]:Var är det absolut bästa med MDP? 
 [Sara]: Ja att tiden visas visuellt och det är lätt att tolka för alla, även de som inte kan 
klockan. 
[S]:Vad är det sämsta med den? 
 [Sara]: Ja det skulle väl vara att det inte är så flexibelt då.. att ta den med sig då till 
exempel. Den sitter ju bara på den platsen i huset då så vi kan ju inte ha en uppe och en nere och 
en här och där. Då skulle vi ju..  jag det skulle bli mycket jobb också. Om man hade såna som 
synkade sig själva till exempel… digitalt då skulle det ju.. vara bra om man kunde ha den i 
telefon eller nåt sånt. Men nu sitter den ju där den sitter och är Laban i sitt rum istället till 
exempel, då ser han ju inte den. Så.. det är ju..den e där den e... 
[S]: Så ni skulle egentligen kanske vilja ha någon variant som går at bära upp och ner hela tiden 
eller så att man har olika enheter? 
 [Sara]:Ja asså, den är ju ganska tung. Den känns skör och ömtåligt så det är ju inte som 
att man tar en vanlig whiteboard och flyttar på såhär.  
[S]: Hur bestämde ni vart ni skulle sätta den i vardagsrummet? 
 [Sara]: Då så var han alldeles utbränd och sov i soffan där. Vi hade en hörnsoffa såhär 
och han sov där och satt där på dagarna och han var där liksom.. 
[S]:Har ni funderat någonting på om ni ska flytta den… eller ska den hänga kvar i 
vardagsrummet? 
 [Sara]:Den får hänga kvar där.  
[S]: Hur gjorde ni innan ni hade MDP? 
 [Sara]:Ja som sagt, vi hade ju… lite såhär dagschema istället på en whiteboard som man 
kunde bära runt med sig. Men det var ju inte lika flexibelt så. Den hade ju ingen tid…  
[S]:-var det likadana bilder som för MDP? 
 [Sara]:Ja man bara sätter dem i en rad då uppifrån och ner, såhär... 
[S]: Känner sig er son delaktig i planeringen av vardagen? 
 [Sara]: Ja, jag vet inte. Han skulle gärna stryka skolan biten.  
[30:23 - 31:15 Kort avbrott då Saras telefon ringer.] 
[S]: Får han vara med och planera hur dagarna ska se ut och aktiviteterna som ska komma? 
 [Sara]: Oftast så är det ju bara jag som sätter upp saker. Men det är ju inte 
detaljplanerat… Han har ju bland annat hittat på egna namn på dagarna så att nån dag tycker han 
är speldagen och vad han vill göra. Å jag tror ju att det gröna, det är ju måndag så det är gå ut 
dagen tycker han då eftersom det är grönt.  
[S]: De bilder som du sätter upp på MDP, hur detaljerade är de? 
 [Sara]: Er, det är ju mest när vi gör speciella saker, som det är skola, vi ska… det ska 
komma gäster, det är ju massa andra saker som ska hända.. Man ska sova, äta eller om vi ska åka 
iväg. Jag sätter ju inte upp att ‘nu ska vi spela Mindcraft klockan det o det.’  
[S]:Har ni några sånahär morgon och kvällsrutiner uppsatta? 
 [Sara]: Nej när det var jobbigare så har vi kört det på en sån här liten whiteboard. Ni kan 
så se... 
[S&M]: Gärna, kan vi göra. 
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[32:42 - 33:08 Sara går och hämtar liten whiteboard med endast morgonrutiner på för varje 
aktivitet. Bildlängan är placerad horisontellt.] 
 [Sara]: Den här har Linus gjort själv. Jag brukar sätta en bild i taget på det hållet 
[vertikalt]. 
[S]: Ok… När använder han där där då? 
 [Sara]: er, på morgonen. Jag tror det är så att åka hem från skolan fick vara med också 
och den där har han flyttat själv då [Sara pekar på en bild som sitter fel i ordningen]. Jag brukar 
sätta bara en bild i taget och ibland någon tid så eller..  
[S]: Går han och ändrar någonting då på MDP? Liksom byter plats på bilderna å…? 
 [Sara]: Nej, bara såhär Laban när han var jätteledsen på skolan för ett tag sen då tog han 
ner skolbilderna och kastade ut dem bakom huset. Det har hänt en gång bara men annars så 
brukar han inte…  
[S]:Är det någonting du känner att man behöver något skydd då så ha inte kommer åt bilderna? 
 [Sara]: Nej, då behöver man snarare prata om saken… Hehe, när han var liten så använde 
han schemat för att göra vackra bilder med liksom som mosaik med schemabilder… Ja och med 
veckoschemat. Jag kan tänkta mig med yngre barn så kanske det är bra att ha ett skydd. Jag säger 
ju också det att om de ändrar något så ska det ju hända ändå, tavlan är ju bara för att de ska veta 
att det ska hända. Så om de inte vill att det ska komma gäster och tar bort lappen så kommer ju 
gästerna ändå, det är ju bara så att man ska veta att de kommer. 
[S]:Vad tyckte du om produkten när ni först fick den? 
 [Sara]: ja jag hade ju bett om den och sådär, och så var det ju den första såhär Laban bara 
aha då ska jag sova... så det var ju positivt... och då körde vi ju bara med de vanliga bilderna så.. 
det var ju enkelt från början. 
[S]:Tycker du att ni fått tillräckligt med hjälp med att förstå hur MDP fungerar? 
 [Sara]: Er, ja de kände ju till den ens när jag bad om den..kanske… När jag bad om den 
på habiliteringen så vet jag inte om de kände till den så..  
[36:06 - 36:27 Laban kommer fram och ger Sara en actionfigur] 
[S]: Så hur.. de kände inte till den på habiliteringen? 
 [Sara]: ER, jag tror att det var ju inte så att vi fick någon information om den och jag 
hade ju inte bett om det heller.  
[36:37 - 37:21 Laban avbryter igen och Sara pratar om annat] 
[S]: MDP, är den lätt eller svår att använda? 
 [Sara]:Ja asså, som sagt det är jättelätt… Fast jag måste nog kolla upp hur man ska ställa 
klockan för jag tror inte det gick att bara gissa… Jag har inte testat själv... 
[S]: Du hade inte testat att ändra några inställningar på baksidan? 
 [Sara]: Jo jag har ju vridit på de här grejerna när den kom för att justera ljuset. Det var 
lätt.  
[S]:Har ni fått testa några andra hjälpmedel än dem som ni har nu? 
 [Sara]: Nej. och vi har ju bara fått det som vi bett om. Jag tror att den där timetimern är 
den som de föreslog och den har Laban inte använt någonting.  
[S]:Hur kommer det sig? 
 [Sara]: Nej, jag vet inte… jag vet inte... han gillade den inte kanske… det är bara tjugo 
minuter också på den så var kanske för kort tid, han behöver lite mera förberedelse 
[S]:Du menar timstocken då? 
 [Sara]: Ja precis. den är bara tjugo minuter. och timetimern då den är lite mer tydlig.  
[38:38 - 39:10 Linus kommer fram och vill ha hjälp] 
 [Sara]: Nu har Linus satt leka på MDP. Han smög in den. och så satte han den snett, såg 
ni det hur jag gjorde med bilderna som var svartvita? 
[S]:Tänkte inte på det 
 [Sara]: Jo, första bilden som att ni skulle komma, om man sätter den bara fyrkantigt så då 
blir det ‘jaha, när då?’ Så vi sätter dem snett de första bilderna och sen de andra rakt. Så det blir 
det som en pil när vilken tid det är exakt.  
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[S]:På vilken prick då alltså? 
[Sara]: Precis. 

[S]: Gillar ni de hjälpmedel som ni har idag? 
 [Sara]: Ja... 
[S]:Är det någonting som du känner saknas elle någonting som du känner att ni känner att den 
skulle behöva göra det här...? 
 [Sara]:Er….Ja asså det vore ju trevligt att ha... den här funktionaliteten att flytta runt den 
då. eller ha med den i telefonen till Laban då. Så att han ser vad som händer även när han inte är 
precis i vardagsrummet då… vad det är för planer…  
[40:17 Intervjun avslutas och vi pratar om lite annat] 
 

Transcribed Interview 6: Rojan 
8/11-2018 
 
S- Sofie, M-Mattias, R-Rojan, SD- Sigvards dygnstavla, 
[förtydligande kommentar (sägs inte men syftas på/är underförstått)] 
[00:00] 
[S]: Skulle du kunna börja med att berätta lite om dig själv? 

[R]: Jag heter Rojan och är 54 år gammal.Jag jobbar här på ett LSS boende sen 2005. Har 
jobbar som undersköterska och sen också skola i Ålsten.  
[S]: Vad är din erfarenhet med MDP? 

[R]: Inte precis här. På en annan gruppbostad där jag jobbar extra. Där använder de SD. 
För att planera dagen. Det får jag göra på morgonen, 5 minuter och sådär…. Vilken tid vi 
kommer, dammsuga, när de ska duscha, olika aktiviteter i dagen.  
[S]: Är det du som sköter planeringen för tavlan? 

[R]: Nej, tillsammans med boendet. Sen på boendet så planerar jag hans dag. Eller vi 
planerar hans dag.   
[S]: Hur går samarbetet med boendet till? 

[R]: Er, vi pratar dagen innan på... den som har jouren pratar med honom [den boende] 
dagen efter å sätter på tavlan alla [aktiviteter] som du ska göra imorgon innan han [den boende] 
lägger sig.  
[S]: Ser man någon skillnad för de som använder tavlan, före och efter [hur/om den har hjälpt]? 

[R]: När jag började där så hade de redan tavlan, men de känner sig trygga. De känner sig 
trygga, de vet vad de ska göra . Så det blir inget mycket tjat. Om någon glömmer sätta någon 
dusch eller nåt så blir det tjat. Det blir så tjatigt för dem och det blir jobbigt. Men de [boende] har 
den där [aktiviteten] ska jag göra så det är inget problem [då]. Det blir direkt.  
[S]: Är det då att de [boende] tjatar på personalen att ‘jag har inte gjort den här aktiviteten’ eller 
är det personalen som säger [till de boende] att ‘du måste göra den här’?  

[R]: Nej, eller ‘du ska duscha idag’. De vet att de ska duscha men det står inte på tavlan 
så att för dem det blir förvirrande å det blir tjatigt. Till sist dem duschar men det blir jobbigt. För 
dem och för personal såklart. Ibland går det inte.... Ibland går det inte. Det beror på personalen 
också. Då väljer personalen.  
[S]: Är det en eller flera personer [på boendet] som har en SD? 

[R]: Det är tre personer. 
[S]: och då har de en [tavla] vardera? 

[R]: En var i sin lägenhet.  
[03:31] 
[S]: Hur väljer man var tavlan placeras? 

[R]: Den placeras i hallen för alla. Precis vid dörren, men det är också upp till hur 
lägenheten är byggd. Två har vid dörren, den tredje har mittemot.  
[S]: Hur använder man tavlan? 
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[R]: Er, den som har jouren.. Låt oss säga när man ger medicinen eller när man säger 
godnatt så planerar man dagen ‘Imorgon ska du göra det här och du ska göra det här’ så att han 
själv [den boende] sätter bilderna. Det är ett roligt moment så att han själv sätter bilderna.  
[S]: Är det bara bilder då, eller är det bilder med text, bara text eller kan det variera? 

[R]: Det varierar. En använder bara text, inga bilder. En annan använder bilder. En kan 
läsa perfekt, en kan läsa bra och den sista kan inte läsa så han använder bilder. Den tredje 
använder också bilder.  
[S]: Använder man alarmfunktionen någonting? 

[R]: Err, nej. 
[S]: Inte alls? 

[R]: Nej, det är lamporna som de vet. Men vi använder vår klocka. Egentligen är det bara 
en som följer för att det är den som använder text, den följer rutinen, men de andra två måste vi 
personal säga att .Nu är det dags för det här och det här’. 
[S]: Ok. Hur kommer de boende i kontakt med hjälpmedlet första gången? 

[R]: Det hade redan tavlan när jag började så vet inte.  
[S]: Vet du någonting om processen bakom om hur det går till när de får? 

[R]: Nej, det gör jag inte.  
[05:49] 
[S]: Erm, vet du vilka tillbehör man får med tavlan [och som de boende använder]? 

[R]: En timstock. De har timstock 5,10,15,30 minuter. och en med längre tider upp till en 
timme. Två stycken. En [person] har två stycken. Den andre har två stycken. Det är bara två som 
har timstock. Det finns en annan boende som har bara almanacka, inte SD. och talklocka.  
[S]:Vad är det? 

[R]: Er, talbar klocka. man spelar in ‘Imorgon jobbar du, det är falukorv till lunch och 
Salu har natten.’ så man sätter två [tal klockor]. En för idag och en för imorgon. Han vill veta 
idag om vad som händer imorgon. så han har klocka och timstock också... så ‘Nu är det dags att 
klä på dig, nu är det dags att sätta på dig skorna.’ Men han har ingen SD tavla nej.  
[S]: Har de några fler kognitiva hjälpmedel? 

[R]: Er, nej, nej. Vänta...nej. 
[07.14] 
[S]: Använder man någon typ en veckotavla för någonting? 

[R]: Ja, men det är en stor veckotavla så att den visar vem som har natten. Vem som har 
natten för den som har natten lagar mat. Så det står maträtt den dagen, vilken boende som ska 
hjälpa till med matlagning och [vem i] personalen som lagar mat. Sen finns det en annan tavla 
som visar aktiviteter i veckan på varje boende. 
[S]: Är det här grupptavlor då som sitter så att alla kan se dem? 

[R]: Nej, bara personal. Tavlan som visar alla aktiviteter, bara personal, den står i 
servicen för att vi måste planera, boka taxi, allt efter den där tavlan.  
[S]:Hur ser tavlan ut när man sätter upp bilder och text? 

[R]: Vi sätter upp bilder på boende, den dagen vilka aktiviteter och vilken tid... 
[S]: Har ni några bilder för vilken veckodag det är och så? 

[R]: Ja det brukar vara samma aktiviteter. De har väldigt fasta rutiner. Det är handling, 
er.. en som handlar på måndag han går ut och äter ute. De andra bara handlar eller lagar mat eller 
städar eller äter ute individuellt. Men en har fast så vi sätter ‘den där dagen klockan fem går vi ut 
och äter pannkakor’. Här är det fast.  

[Mummel där jag inte hör vad han säger].  
[R]: Så vi [personalen] planerar allt på söndagen och måste lägga fram alla bilder för 

veckan.  
[S]: Har de boende något inflytande på planeringen av vardagen? 

[R]:Absolut. På söndagen har vi planering för veckan och de planerar vad de vill äta. 
Varje [person] väljer en dag. ‘Jag vill äta pannkakor’, ‘Jag vill äta fiskpinnar’ så de väljer en dag 
och den personen som väljer dag ‘Måndag är din [maträtt]’, ‘Tisdag är din [maträtt]’ då sätter vi 
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upp bilder på den personen och personal som har jouren. och sen på den andra vilken aktivitet ‘ 
Du ska gå till Igång på tisdagarna’ ‘Du ska gå på gubbträff i Tumba’. De dricker kaffe där å 
pratar mycket och sådär. För de aktiviteterna lägger vi upp bilder på de dagarna. Och de 
[boende] kan se för de kan komma in i servicen, men det är deras ansvar.  
[S]: Mellan vilka åldrar är personerna som bor i boendet? 

[R]: Er, det är vuxna alla.  50 och upp.  
[S]: Var förvarar man alla grejerna till tavlan som bilder och text? 

[R]: SOm hjälpmedel för trygghet. De ger en trygghet om hur dagen ser ut och vad jag 
ska göra. Annar frågar de ‘vad ska jag göra’ ‘var ska jag åka’ de vet inte. Så vi sätter upp bilder 
så de vet att ‘idag ska vi inte åka och äta pannkaka’, ‘Idag ska inte vi gå till centrum och handla’, 
‘Idag är det det här’. Den här oroligheten om vad som ska hända minskar. De frågar ändå det 
minskar. Om tavlan är resad blir de jätteoroliga ‘ Hallå, vad händer?’ ‘Vad ska jag göra?’   
[S]: Jag antar då att ni har en massa olika bilder som ni använder då, men var har ni bilder när ni 
inte använder dem? 
[12:51] 

[R]: Er, det är olika. Bilderna är anpassade för dagen. Vi sätter inte bilder för läkare till 
exempel för det är väldigt känsligt. De blir väldigt väldigt oroliga och ledsna så vi sätter 
ingenting om sjukhus. Vi säger dagen innan så de blir ändå väldigt oroliga men sätter vi bilder så 
blir det värre så vi sätter inga bilder om sjukhus eller läkare eller någonting alls så... 

[S]: Sätter ni några andra aktiviteter där då eller kommer ni liksom bara fram till de 
boende och säger nu ska vi gå eller hur…? 

[R]: De hittar själva också. Helgerna är oformade. De kommer och säger ’bio’. så på 
helgerna planerar vi inte. vi planerar inte helgerna. Samma dag eller dagen innan,’ja du vill gå på 
bio’ ‘du vill gå på restaurang’ och vi är två personal så ena gruppen går på bio den andra på 
restaurang. det, dem väljer. det är inte sådär planerat. De kan ju planera några dagar innan att 
‘jag vill gå på bio’ så då blir det ‘ok på lördag går vi på bio’ eller på fredag om personal tillåter 
det för det är en som går på Hammarby fotbolls träff och han… ibland är det fotboll vardagarna 
och då är det extra personal där ibland. ibland vill ingen gå. många vill inte gå och jobba för tt gå 
på fotboll, men jag gillar fotboll så då ringer de mig ‘Den där killen vill gå på fotboll vill du följa 
med?’. Men ibland många vill inte då kan de dra personal från en annan gruppbostad att följa 
med men ibland går det inte. Ibland pratar man med anhörig, själva familjen. Systrarna följer 
med när det inte finns personal då följer de med.  så det är alltid att det kommer på någon. Han 
missar ju nästan aldrig någon fotbollsmatch. Han vill så det fixar sig.’ 
[16:08] 
[S]:Är det någon funktion som inte funkar på tavlan? 

[R]: Er, det är två som inte använder den där. Men jag vet att de har den där tavlan och 
den har tiden på där och en klocka. Timstock är det väl på den. Jag vet bara att den visar tiden. 
[S]: Har ni behövt ändra några inställningar någon gång? 

[R]: Jag är vikarie där, jag har ingen koll på själva tavlan. Bara sätta bilder som man ser. 
[17:19] 
[S]:De bilder som inte används, var ligger dem någonstans, lägger man dem i en låda eller 
något?   

[R]: Ja, i ett kuvert som hänger under tavlan. Av plast.  
[S]: En plastficka under tavlan.  

[R]: Ja en plastficka som hänger under tavlan. 
[S]:Ok. Sitter den fast på väggen då eller sitter den på tavlan? 

[R]: De sitter fast på väggen. En sitter fast på väggen. Den andra har en liten bröa 
[brödburk?] under och där i brö har hon pennor som hon skriver. Hon har en liten tavla hemma, 
massa namn, massa blandning och så namnet så hon letar efter vad ska hon göra måndag städa, 
dammsuga, damma, vila och sen personal som jobbar. Hon har maträtter, också hon har penna, 
hon har inga bilder. Den andra har dem i låda. Hon har en liten byrå med en låda. Där har [hon] 
bilder. Med personal, inte personal, men aktiviteter i dagen. Den andra… det är en i gruppboende 
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som är i samma, det är inte som det hära separata rummet. Det är i samma korridor har alla 
lägenheter, alla sådär i samma våning de har bara sådär sin port dörr och så ses vi emellanåt i 
korridoren och matsalen så de har koll på vem som jobbar. De vet vem som jobbar. De frågar 
dagen innan. Imorgon de dära… De där fyra har bra minne asså. Om de tycker om personal de 
kommer ihåg, om de inte tycker om de glömmer. och de frågar igen.    
[S]: Ok. Är det något med produktens utseende som skapar förvirring? 

[R]: För mig skapar det. Jag vet inte hur man använder den. Jag försöker lära mig, men 
man skulle kunna använda vilken tavla som helst. Det funkar för mig att använda bara bilder. Vi 
använder timstock hela tiden. Så den har timstock den där tavlan.  
[S]: [Frågar om de har 12h eller 24h versionen av SD. Han vet inte] Är tavlan uppdelad i en rad 
som lyser rött och en som lyser blått?  

[R]: Nej det är bara en som lyser. Finns bara en rad. Jag ska försöka lära mig nu hur man 
använder den. 
[S]: Vad är det bästa med tavlan? 

[R]: Den ger en trygghet för de boende. De känner sig trygg om vad ska hända. Om den 
där oroligheten  ‘Vad händer nu?’ ‘Vad ska jag göra?’ den nästan går bort. Eller minskar om vi 
säger så. Det går aldrig bort, de är oroliga ändå, men inte så mycket som om tavlan är rensad. 
Om tavlan är rensad kan de fråga tusen gånger ‘Vad kommer nu?’ ‘Vad ska jag göra?’, ‘Ska jag 
dricka kaffe’, ‘Ska jag äta’ , ‘Vad händer?’ Men om tavlan är där så har de koll. De kan till och 
med ‘Kille, kille kom hit. Vi tar bort den där.’ Och då är jag ‘Om en timme jag kommer och 
hjälper dig’ Jag sätter klockan på [deras] timstock på en timme så när den låter  om jag inte är 
där, och jag har mitt larm ok, om jag inte är där om en timme s¨kommer han och hämtar mig. 
‘Kille, kom kom.’ Så gör jag den där aktiviteten med han. Är der dusch… Är det roligt då 
kommer han innan om det inte är roligt så, dusch är inte roligt för honom, men han kan säga det 
också ‘det är nu’ Jag har mitt eget larm i telefon.  
[S]: Vad är det sämsta med tavlan? 

[R]: Jag har inte hittat något. Nej. Det finns inget, allt är positivt och det funkar. Det 
funkar!  
[En av Rojans medarbetare ställer fråga]: Och ingen blir stressad om man planerar någonting?  

[R]: Nej, inte alls. Tvärtom, de gillar att planerar. De känner sig delaktiga. Den där tjejen 
gillar att skriva själv. Hon vill skriva själv, hon vill inte att vi ska hjälpa henne. Så hon använder 
namn för hon känner alla, nej det är roligt.  
[S]: Är det någon som kommer och frågar om vad ska hända senare i veckan? 

[R]: Nej, det är mest om dagen. eller imorgon, inte mer. De kan säga ‘Ska vi åka på bio?’ 
‘Jaja, vi kan åka på bio i helgen’ 
[S]: Sätter de upp någon notis på tavlan då om att i helgen kommer det här att hända eller? 

[R]: Er, de kan ändra sig. Äta McDonalds… Det har hänt… Planering funkar inte alltid..  
Så det är upp till dem. Jag planerade en gång att vi skulle åka till bion och allt var planerat och 
allt och så plötsligt ville de äta på Mcdonalds. Gå till Mcdonalds. Det finns en McDonalds på 
bion, men de ville bara gå på Mcdonalds. Så vi åkte till Tumba, vi åt på Mcdonalds, handla lite 
och sen åkte vi tillbaka. Ibland är det upp till deras kropp. De har en fest där och de är väldigt 
förtjusta i festen. De vill gå på festen. Då precis den där dagen det är väldigt lata stunder ibland. 
De är där de trivs jättemycket men att gå dit blir jättejobbigt. Det blir ibland jättejobbigt. Det blir 
‘nejnej, vill inte’ vi säger ‘det är tårta, ska du inte komma?’ och locka dem på olika sätt. men när 
de känner sig ensam så de vill följa med. ‘Vi går, du stannar här, kan du hålla ställningarna?’ Vi 
stannar, vi lämnar inte honom själv, men när han känner att han ska vara ensam så han följer 
med. Där, sen han vill inte gå tillbaka… de har mycket nu också. det ‘r dagverksamhet. Det är 
mycket nu för allihopa. 
[26:44] 
[S]: Använder de boende timstock för att de har svårt att avsluta en aktivitet eller för att man ska 
komma ihåg att påbörja en aktivitet?  
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[R]:Påbörja aktiviteten mest. Nu är det dags att gå till taxin. Nu är det dags att sätta på 
kläder. Ibland har de två. ‘Om tio minuter börja klä på dig.’ Det är en som är väldigt stressad i 
den där stunden. Om klockan börjar ringa ‘nu är det dags att gå på taxin’ så hon börjar att bli 
jättestressad. Så hon har två. ‘Om tio minuter ska du börja klä på dig, ta maten från kylen.’ Så 
hon har steg då hon tar maten från kylen, så lunchen,  sätter på sig skorna och jackan och 
ytterkläderna och så låter den andra klockan och hon går ner. Så hon har en  på tio minuter, den 
andra på femton eller tjugo.  
[S]: Ok, bilderna då hur detaljerade är dem? Sätter de upp dem i sekvens så att ‘först ska du 
borsta tändera, sen ska du…’ 

[R]: Ja, det är sekvens.  
[S]:Så det är varje aktivitet för sig som man ska göra på en viss tid? 

[R]:Ja.  
[S]:...Ok.  

[R]: De är från sådär, upp, ner. 
[S]: Har de på boendet fått tillräckligt med hjälp och stöd för att förstå hur SD fungerar? 

[R]: Jag började där för ett år, två år sedan. och de hade den redan så jag vet inte hur 
passa avancerad utbildning man får.  
[S]:vet du hur länge de hade haft tavlan innan du kom? 

[R]: Nej.  
[S]: Vilka andra hjälpmedel är du bekant med som du varit i kontakt med i ditt arbete.  

[R]: Talklockan. som man trycker på. Han vet vem som jobbar, de frågor som han ställer 
varje dag. ‘Vem jobbar, vad ska vi äta, vem sover?’. Det är en tjej som frågar bara de där ‘Vem 
sover, vad ska vi ta och vad ska jag göra?’ SÅ, hon gillar inte mycket att gå till arbetet. Ibland så 
fort hon är där hon trivs jättemycket men det där momentet att gå dit till taxi och sådär det.. nej 
det vill hon inte hon säger ‘nej’ men hon går men hon vet, när hon ska jobba, så ‘idag är du och 
jobbar’ ‘idag du är ledig’ ‘idag ska du gå til läkare’ För henne är det inte problem, hon är bekant 
med läkare så det är inga problem. hon blir inte orolig, det är det andra som blir. men med henne 
kan man säga imorgon ska du har läkarbesök. Bara hon inte går till jobbet blir hon glad.  
[S]: Finns det boende då så om de känner att det är en aktivitet som de inte vill göra som de 
egentligen måste göra finns det någon som liksom då plockar bort det från tavlan eller försöker 
hoppa över just den aktiviteten?  

[R]:Nej. Nej, måste är måste. De är bra personalen där. Det är inte tvång, mycket 
lirkande. så det funkar. En, den där killen han vill inte gå till läkaren. Han blir jätte orolig, men 
han går. och efter ‘vi ska äta pannkakor!’ Han älskar pannkakor, han är galen i pannkakor. Han 
kan äta pannkakor varje dag. och så vi lockar honom ‘Efter det, vi äter pannkakor. Vi ska till 
Huddinge sjukhus, vi ska gå dit på promenad.’ ‘Vi tar taxi?’ ‘Nej, nej, vi går en promenad så blir 
det lunch sen.’ och han går. han gör det. Han till och med gråter, men det är ingenting de ska 
kolla. Om det är någonting, som spruta vi lurar inte. Vi säger ingenting heller. Om det är 
undersökning, vi säger ‘det är undersökning, de ska kolla’ så han vet. men om det är spruta eller 
någonting han frågar [personalen svarar] ‘vi vet inte, vi vet inte’ Om det är någon infektion som 
han har, vi säger ingenting för vi vet inte vad som händer där [hos läkaren]. Om vi säger ‘det är 
bara undersökning’ och det händer någon annan [grej] han kan bli lite… Jag har inte varit i den 
där situationen men jag kan tänka mig han kan bli arg. eller jag blir arg. men eh… nej, vi säger 
ingenting om vi inte vet. vi frågar också läkaren ‘vad handlar det om?’ ‘nej, det är bara 
undersökning’ ‘ok’ vi säger ‘det är undersökning’ . om det är akut vi säger ingenting. bara ‘nej, 
vi ska kolla? ‘Jag vet inte jag vet inte. Vi kollar där men jag vet inte, vi får se, det är inte så 
allvarligt’. Han vill inte sova där heller, det är också problem. Han vill sova i sitt rum. Han har 
autistiska drag å… han har autism. det funkar om man säger sanningen eller inte alls säger 
någoting alls.  
[S]: De boende som har tavlorna, har de olika typer av funktionsnedsättningar eller? 

[R]:De har olika typer av funktionsnedsättning, ja.  
[S]:...som? 
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[R]: En har autism. Den andra,han fick mycket medicinering en gång när han var ung så 
han fick en stroke som gjorde honom lite handikappad. och sen den tredje, jag vet inte vilken 
syndrom han har. Men hon är väldigt orolig, hon har också lite schizofreni. lite psykiska 
problem. men hon är för det mesta orolig å  
[34:50 - Slut på frågor. Jag hör med Mattias om han har något att tillägga.] 
[M]: Vilka hjälpmedel används här [på boendet]? 

[R]: Här? Vi ska börja nu med schema. Bara vanligt schema.  
[S]: Veckoschema då eller? 

[R]:Ja. veckoschema. Problemet är det är en boende här som är pensionerad. Han gillar 
inte, men för honom är det väldig improvisation. För honom ‘Ska vi gå och handla’ om vi 
handlar till honom han går, han vill inte handla till honom så han inte går så vi måste alltid hitta 
någonting för honom att handla för att han ska följa med. bara till centrum han gillar inte 
tunnelbana. han gillar inte folk. han gillar sin lägenhet och personal här. bara här. så vi måste 
hitta på sätt så… er, för honom, jag vet inte om det funkar med schema. det har inte kännts som 
det finns något behov än.  

[Medarbetare]: Nej och den här personen som vi pratade om just nu, om vi planerar, han 
blir stressad. vi kan inte säga någonting att ‘Vi ska åka tunnelbana’ eller ‘Vi ska handla’. Man 
kan göra på en gång ‘ Kom nu går vi’ så. Annars... 

[R]: Han gillar inte heller saker som hänger hemma. Du går dit, det är stilrent. Man kastar 
en servett… [Hör inte vad han säger]... Väldigt rent, väldigt… Han vill inte ha någon tavla. Han 
har en pärm i en låda. Han är skeptisk när vi sa det till honom. ‘Nej’ ‘Ska vi ha det här?’ 

[Medarbetare]: Vanlig veckoplanering går inte med han. Han är så speciell.  
[R]:Sen vi har en gubbe där som är på serviceboende som han klarar sig själv. Han 

behöver en. En tavla som man lägger bilder på.  
[Medarbetare]: Hela veckans.  
[R]: Han kan läsa. Jag vet inte var det funkar för honom, läsa eller bilder.  
[Medarbetare]: Läsa det tror jag. Han läser text-tv och sånt så han kan läsa.Han är duktig.   
[R]:Hon är precis, hon flytta hit, tre månader sen. En blind. En blind också, det är första 

gången för oss. Gubben, han och den blinde de har fått ett larm som de trycker på. de vill ha 
hjälp, vi kommer och hjälper.  

[Medarbetare]: Den personen som är blind han är som, ursäkta mig, som en papegoja. 
När du går på morgonen ‘Vilken dag idag?’ ,‘Vilken tid är det idag?’ och han frågar varje dag 
samma sak och flera gånger under hela dagen. 
[38:04]  
 [R]: Det var förra veckan som batteriet tog slut, och han kontaktade mig då. Så vi måste 
gå och byta batteri. Men jag tror den där klockan är för gammal. och den bara säger dagen. han 
är också nyfiken på vem som ska jobba. vem jobbar imorgon? 
 [Medarbetare]: Det är inte så avancerat. 
 [R]: för honom skulle funka en talande/spelande, spelbar, talande klocka. 
[S]: De som bor på det här boendet då som egentligen skulle behöva en typ av tavla. Hur pass 
detaljerad känns det som att deras planering skulle behöva vara? är det precis aktivitet för 
aktivitet, eller är det mer “på måndag händer det här, på tisdag händer det där, den här personen 
jobbar” eller vad är det som de behöver? 
 [Medarbetare]: om jag förstår din fråga: Vi har rutin, vad vi ska göra. måndag - städ, 
tisdag - handling. men, vad som händer på måndag, under dagen, som vi behöver meddela eller 
på någon tavla eller någonting. okej, måndag efter rutin så kanske vi tar promenad till nånstans 
att äta. det händer inte varje dag. om det är undantag, om det står på tavlan så är det bra för den 
personen som bor där borta. han som läser ganska bra. han eller Inger. 
 [R]: Inger ja. vi har två personer som har down syndrom, som klarar sig själva jättebra, 
men hon tycker om tavlor. hon har en liten tavla där hon skriver vad hon behöver handla. lägger 
sina bilder på tavlan. 

[Medarbetare]: och hon är konstnär. hon målar hela tiden. 
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 [R]:  men dom är väldigt oberoende. det är bara. där nere, hon gillar inte att laga mat. hon 
gillar inte att diska. så hon kommer hit varje dag på middag och lunch. 

[Medarbetare]: och hon kan inte prata så tydligt heller. om du frågar någonting så tar det 
låång tid att uttrycka något. det kommer men det tar ett tag. 
 [R]: mm man måste hjälpa henne. men på den sidan (pekar på ett rum) hon pratar men är 
mest orolig. nu kanske hon behöver en tavla. hon har blivit väldigt glömsk. glömmer jättelätt. det 
är första steget av demens. och det är de som har downs syndrom som har störst risk att få 
demens, av alla syndrom. 70% av alla sudromer, downs syndrom blir dementa. så vi tror att hon-
- hon har aldrig glömt förut. hon skriver i almanacka, men nu frågar hon jättemycket. bara här 
idag-- det är jättekonstigt. så hon kanske behöver en tavla nu. i nuläget 

[Medarbetare]: Vi har 5 boende som bor här. en person som vi pratade om förut, han kan 
läsa och bor självständigt 
 [R]: ja, det heter serviceboende. det där är gruppbostad, med 4 gruppboenden 
[S]: jsut den här lägenheten? 
 [R]: De utanför gruppbostaden kallas för serviceboende. de flesta som bor i 
serviceboende klarar sig mycket själva. det är asperger eller mindre utvecklingsstörning. 

[medarbetare]: och alla 4 de bor mittemot oss. en bor där, en bor där, en bor nära 
våningen(?). och ursäktar, jag vet inte riktigt vilka ni är och hur jobbar ni? 
[S]: ja, Sofie och Mattias från kth. och vi gör vårt examensarbete med företaget som gjort 
sigvards dygnstavla, som heter Abilia. och de vill att vi ska titta på tavlan så som den ser ut idag 
och sen förbättra den. så då måste ju vi komma ut till folk som vet hur den används så vi får den 
information vi behöver om vad som funkar och inte funkar så vi får veta vad som behöver 
förbättras. 

[R]: jag tänkte säga någonting. den där tjejen som visade den där klockan med 
kardborrband. om hon hade en tavla som man trycker på dagen och så säger den vad som händer 
på själva dagen, det skulle vara bättre. 
[S]: att vadå? att man har en tavla som gör utropen? 
 [R]: ja, på varje dag. man spelar in på en dag, när hon trycker på dagen. hon har 3 
hjälpmedel egentligen. en veckotavla, och två talande klockor, en för samma dag och en för 
nästa. Så det skulle vara bra att ha ett enda hjälpmedel som täcker alla dessa behov. Så en 
veckotavla med en knapp där man spelar in vad som ska hända på den dagen i ett meddelande. 
jag vet inte. och sen, själva sigurd-tavlan- många använder timstock, och jag undrar varför de 
använder timstock om de har sigurdtavlan. kanske personal vet inte hur den funkar haha. 
[S]: alltså en skillnad mellan timstocken och dygnstavlan är att på dygnstavlan kan du ställa in 
att det ska ringa för varje prick. varje prick representerar ju en kvart. man kan liksom inte ställa 
larmet mer specifikt som 10 över två. utan antingen så ringer den två elelr kvart över två. 
timstocken kan man ju ställa in 5-10-15-20 minuter. så det är ju om man ska ha aktiviteter med 
kortare tid som man behöver timstocken då. 
 [R]: ah. dom vet vad som händer rutinmässigt. kväll, natt och morgon. Martin, han vet 
exakt när det är dags. de kan säga “nu är det kaffe” så är klockan 19, fast de inte kan klockan. 
sen kl 14 det är kaffe på helgerna, han har koll. Mira också, 
[S]: Har han en sån där tavla då? 
 [R]: han har sigurdtavla, det är han som har bilder och. han och den andra tjejen är de 
som mest använder den. den andra gubben använder den inte så mycket. han blev hjärnskadad av 
stroke. 
[S]: de här bilderna som de sätter upp på tavlan. är det med magnet elelr häftmassa eller..? 
 [R]:  det är med magnet. 
[S]: var får man bilderna fårn från början?  
 [R]: jag sa en gång ,de tog några bilder från google. de får välja; dusch. de väljer ritade 
bilder. de förstår ritade bilder hellre än foton på själva duschen till exempel 
[S]: är det där likadana bilder då som de sätter upp på sigvards dygnstavla? samma storlek? 
 [R]: det är olika storlekar. 
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[S]: varför är det så stor skillnad i storleken på bilderna? 
 [R]:  jag tror att det för att personalen inte vet hur man minskar. det är datakunskapen. de 
tog bilder från google och skrev ut så blev det som det blev. 
[S]: laminerar de bilderna? 
 [R]: ja. ska också säga att ibland är motivet väldigt abstrakt. de får ju välja själva och 
ibland har jag svårt att förstå vad bilderna betyder. 
[S]: så är det då att bilderna kanske betyder någonting annat för den som använder tavlan än vad 
det skulle göra för dig som jobbar? 
 [R]: det måste vara tydligt. till exempel det var en gång som en kille skulle duscha i ett 
specialbadkar, för han hade infektion. ett lyftbart badkar i gummi. medicinen skulle vara i vattnet 
och han skulle sitta i. och han fick välja mellan en ritad bild på badkaret och ett foto och han 
valde den ritade bilden. och alla hans bilder är ritade. förutom mat-bilder. alla matbilder är foton 
tagna från google, riktiga rätter. för korv stroganoff och köttgryta har vi samma bild. de vet. eller 
så bryr de sig inte. till exempel så valde de korv stroganoff bilden flera dagar i rad för mat så sa 
vi “köttgryta?” och de gick med på det, annars hade det varit väldigt repetitivt. men man skriver 
köttgryta under. en har lindrig utvecklingsstörning men han har blivit så gammal att det har blivit 
värre. de andra kan läsa. 
[S]: skulle du säga att man är såpass långt gången i sin funktionsnedsättning att man inte längre 
har användning för tavlan? 
 [R]: nej det är då man behöver den som mest. de som har mycket orolighet. det är sånna 
personer som är väldigt oroliga. de har ingen dagsplanering så då är tavlan bäst för dem. 
[S]: hur många boenden har du jobbat på? 
 [R]: Här och jobbar där i (nånting)gruppboende och serviceboende och sen 
aspergerenheten i tullinge. 
[S]: på vilka ställen har du sett tavlan på? 
 [R]: bara här och i serviceboende. de har två boende som borde inte vara här. 
serviceboende ska kunna klara sig själv ganska bra. men det finns två boende som behöver 
mycket stöd som borde vara i gruppbostad. de två har sigurdstavlor också. det är samma chef så 
kan tänka mig att personalsidan finns samma tanke. det är personalbrist här så de ersätter båda 
ställena. 
[S]: nått av de ställen som inte har tavlan. har du sett om det finns ett behov att ha tavla där? 
 [R]: sjävla sigurdstavlan, jag vet inte. jag vet inte hur den funkar. men veckodags 
planering vi har många. många har det stressigt. men det skulle funka för damen mitt emot. hon 
har down syndrom och glömmer mycket. på en gång har det blivit värre. 
[S]: finns det några som har dagsplanering? inte sigvards dygnstavla men bara en whiteboard? 
 [R]: nej inte här. 
[S]: men på något av de andra? 
 [R]:  ja, de andra boenden ja. 
[S]: är det för att man inte gjort beslutet att man ska införskaffa den här sigvards dygnstavla eller 
är det för att man inte tycker att man behöver den funktionen med tiden? 
 [R]:  jag vet inte orsaken, men har erfarenhet från andra gruppbostäder. om jag ska vara 
ärlig så är jag skeptisk till en arbetsterapeut som vi har här. jag ville ha bara ett enkelt hjälpmedel 
men hon tog den bästa teknologin som var för svårt för tillomed personalen. här är alla 50 år så 
de är inte så kunniga med teknologi så de kunde inte själva lära ut till boende som har grav 
utvecklingsstörning, han är som en 5 åring. vi förklarade för henne men hon tyckte vi inte var 
hjälpsamma. s det var jättejobbigt. nu i nuläget är det svårt att ändra sig. 
[S]: är det då arbetsterapeuten som bestämmer att det här är det hjälpmedlet ni får eller får den 
boende vara med och bestämma? 
 [R]: han kunde inte säga någonting. han är för utvecklingsstörd. jag sa till henne att det 
var för komplicerat. inte bara för honom utan även för personalen. här är inte många tekniker. för 
mig var det svårt och jag är teknisk. det var mycket “tryck här 5 sekunder” etc. massa grejer. det 
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behövs inte. tillomed hon gjorde fel. så den inneboende blev jätteirriterad på hjälpmedlet och 
började slå på det. hon spelade in programmet fel. så vi tog bort den efter han började banka. 
[S]: arbetsterapeuterna, är de placerade på boende typ “det är de här boende ni är ansvariga för”? 
 [R]: LSS-arbetsterapeuter. vi har egen lss grupp. vi har sjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast. förut delade både boenden för äldre och utvecklingsstörda på allt men nu har det 
delats upp i de två. för att det är olika hjälpmedel, men för det var alla i liljeholmen. 
[S]: skulle du säga då att det är en stor skillnad mellan arbetsterapeuternas kunskap om 
hjälpmedel? 
 [R]: ja. ibland måste man höra efter erfarenhet och inte kunskapen. för vi försökte, det 
var inte bara jag, det var en gubbe också.  jag har jobbat i  många år som helst med-- jag har 
erfarenhet. jag har jobbat i södertälje, tullinge, här. jag är utbildad i LSS-lagen och 
utvecklingstörningskursen. så jag har erfarenhet. om du kommer med kunskap men utan 
erfarenhet men vill inte lyssna på oss som jobbat på plats och mötas halvvägs så blir det inte bra. 
det krävs samarbete från båda håll för att få bästa hjälpmedel etc. man måste lyssna. jag kan inte 
hjälpmedel eller de bästa. vi kan prova och närma oss. om du lyssnar på mig hur det funkar för 
honom etc. alla har inte samma problem. du känner inte boende, men jag känner dem. jag har 
bott med damen där sen jag kom hit 2005. man kan se minsta ändringar i en vecka.  
[S]: du nämnde sociala förvaltningen. när vi pratade om arbetsterapeuter.  att det inte är 
landstingen längre utan sociala förvaltningen. 
 [R]: nej, eh stadsdelsförvaltning. stockholms stad är delad i olika stadsdelsförvaltningar 
[S]: så det är inom varje stadsdelsförvaltning, varje sån har ett lag av arbetsterapeuter och 
sjuksköterskor 
 [R]: ja, det funkar också i huddinge sådär. de har en lss-sjuksköterska, alla boende, 
gruppbostäder, och serviceboende. och en lss- sjukgymnast och lss arbetsterapeut som går 
igenom alla boenden. 
[S]: kommer de hit då? 
 [R]: ja de gör en uppföljning varje år. redovisa hjälpmedel. vilka hjälpmedel som behövs 
fortfarande? har det blivit någon förändring? de kommer 1-2 gånger per år. 
[S]:betyder det att om hon kommer hit och ger ett hjälpmedel, kommer inte hon tillbaka förrän 
nästa år för att se om det funkar? 
 [R]: nejnej, vi har kontakt. om det inte funkar säger vi till. Var ett hjälpmedel som inte 
funkade för en gravt autistisk boende, så vi tog bort den bara. det var en som hade skadat höften 
så vi trodde han behövde en stol i duschen när han duschade men han vägrade. så han fick stå, 
och det var bra för det blev bättre med höften. 
[S]: finns det då en motvilja bland boende att använda hjälpmedel? 
 [R]: ja det kan finnas. 
[S]: vad skulle du säga är största orsaken till att inte vilja? 
 [R]: något nytt. eller personalens presentation av hjälpmedlet. om det är en dålig 
presentation så blir det jobbigare att få dem att använda något nytt. de vill vara till lags, vara 
duktiga. om de känner sig dumma och inte förstått så blir det sämre. jag tror på ledning. de kan 
lära sig. vissa lite, många mycket. det beror på hur komplicerat hjälpmedlet är och hur det 
presenteras. De behöver inte göra mycket och personalen stödjer hela tiden. men att hjälpmedlet 
funkar är det viktigaste. jag vet inte om du förstår mig. 
[S]: Jo, jag förstår. 
 [R]: Personalen gör en presentation där de visar och hjälper till, sen är det bara för 
användarna att följa. Vi har kommit överens om att ha jouren kl 9 sen är det bara att följa. det är 
en trygghet för dem. Det står där; jouren. kl 21-22:30, gå till honom och säg, sätta på klockan en 
timme , säg godnatt, sätt på klockan en timme, och fixa tavlan. så han fixar tavlan, borstar 
tänderna och sen sängen. men sängen tar vi aldrig bort. eller kl 22:30 vi går till honom. vi går till 
honom kl 22 för han blir jättetrött på morgonen, så får han fixa tavlan. 
[S]: på kvällen då eller morgonen? 
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 [R]: på kvällen. kl 22, vi går till honom. vi säger “säg hejdå till tv”, “hejdå tv”, lite så. 
man måste ha lite tålamod. han har lite svårt att bryta moment. så slutar han titta på tv sen fixar 
vi tavlan. lägger alla bilder för morgonen, gå till jobbet etc, sen “hejdå”, han klarar sig själv på 
natten.det funkar, autistiska är de bästa på att planera dag. 
[S]: behöver då boendena som använder den här tavlan, eller liknande tavlor med bilder och de. 
plockar man bort bilder efter aktiviteten är klar eller får de sitta kvar? 
 [R]: men plockar bort. 
[S]: det händer inte att folk går och plockar bort bilder på aktiviteter som de inte gjort än? 
 [R]: jag kan tänka mig att det kan hända. “nu är det dags” så han går direkt till 
badrummet, där han är själv. jag kommer inte ihåg om det hänt. vet inte men det kan hända. kan 
tänka mig 
[S]: men det är ingenting som du är bekant med? 
 [R]: nej. 
[S]: Okej, har du någonting som du vill tillägga mattias? 
[M]: Nej. 
[S]: Har du någonting som inte tycker att vi frågat efter? 
 [R]: nej 
[S]: eller något som du vill kommentera? 
 [R]: nej, det var bra frågor. 
[S]: tack så mycket. 
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