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Examensprojektet MindMe har genomförts av två Utvecklingsingenjörsstudenter från 
Högskolan i Halmstad. Projektet har varit ett Nyprodukutvecklingsprojekt på 22,5 hp, där 
vi har valt att lägga stor vikt på analys av brukare och marknad. Nätverket för projektet 
har varit stort, och vårt mål har varit att skapa oss ett så omfattande nätverk som möjligt, 
även till fortsatt vidareutveckling av MindMe. Vi vill därför tacka alla som har bidragit 
till det resultat som du kan läsa om i denna rapport. Ett särskilt tack till uppdragsgivare 
Niclas Jarhäll på Mutual Benefits AB samt vår handledare på Högskolan i Halmstad, Leif 
Nordin. 
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Sammanfattning

Examensprojektet MindMe har genomförts i samarbete med Niclas Jarhäll på Mutual 
Benefits AB, i Göteborg. Mutual Benefits AB är ett konsultbolag som levererar tekniska 
konsulttjänster och produkter. Detta projekt ämnar resultera i ett minneshjälpmedel avsett 
för personer med en kognitiv funktionsnedsättning som har medfört en nedsatt 
minnesfunktion. Projektet har inriktat sig på ADHD och Förvärvade hjärnskador. 
Projektgruppen genomförde i ett tidigt skede en studie som fann ett uttalat behov av ett 
minneshjälpmedel inom just dessa grupper. Studien visade också att vår målgrupp ofta 
förlägger sina viktiga föremål, såsom nycklar, plånbok och mobiltelefon, vilket vållar stor 
oro i deras vardag.

Att skapa en självständig och trygg vardag är något som människor med en kognitiv 
funktionsnedsättning idag värderar högt. Dock är det alldeles för många hjälpmedel på 
dagens marknad som antingen förlöjligar användaren, eller erbjuder en för svår lösning 
som ej är hanterbar. En referensgrupp sattes tidigt i projektet samman med personer med 
en kognitiv funktionsnedsättning. Genom dessa människor erhölls de krav som ställs på 
ett hjälpmedel, från brukarens synvinkel, vilket projektgruppen anser viktigt. 

MindMe är ett minneshjälpmedel som brukaren styr från sin egna mobiltelefon. Genom 
en anpassad programvara samt medföljande minnen kan MindMe erbjuda brukaren ett 
användarvänligt och individanpassat hjälpmedel. Lösningen har genomgått både 
funktions- och användartester och har utvärderats av både slutkund, brukare och 
intressenter. Projektet har en potentiell kund för framtida distrubition genom Sveriges 
landsting, som även är intresserade av att lägga in kapital i MindMe´s fortsatta 
utveckling. 

Under året som examensprojektet fortlöpt har projektgruppen deltagit i 
affärsplanstävlingen Venture Cup, där projektgruppen i november vann ett pris för en 
utav de bästa regionala affärsidéerna. Det känns stimulerande att ha lyckats ta fram en 
produkt som tagits emot så väl av referensgrupp och intressenter. När MindMe 
presenteras för marknaden, vilket enligt vår affärsplan ska ske i början av år 2010, är våra 
förhoppningar att fler människor kommer att inse fördelen med att använda 
mobiltelefonen som ett hjälpmedel. Dessutom hoppas vi att MindMe kommer att erbjuda 
dem trygghet i deras vardag...
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Abstract

The bachelor thesis, MindMe has been realized in cooperation with Niclas Jarhäll at 
Mutual Benefits AB, Gothenburg. Mutual Benefits AB is a consulting firm, which 
delivers technical consulting services and products. The bachelor thesis was meant to 
result in a memory aid for people with a cognitive handicap, which has an impaired 
memory loss. The project focused on people diagnosed from ADHD (Attention 
deficit/Hyperactive Disorder) and acquired brain disorder. Early in the project, studies 
were performed that found an expressed need of a memory aid within this group. The 
studies also showed that our target group often mislays their personal belongings, as 
keys, wallet and mobile phone. This causes big anxiety in their daily life. 

Something that people with a cognitive handicap value highly, is to live their daily life 
with a sense of safety and independence. However, it is far too many of toady’s memory 
aids that either ridicule the user, or offers a too complicated solution. Early in the project, 
a test group was founded with people with a cognitive handicap. Throughout the test 
group, we found requirements from the users’ point of view, that is something that we 
think is important for a successful project! 

MindMe is a memory aid that the user can control from their own mobile phone. With an 
suited software and three tags, MindMe can offer a simple and personalized aid. The 
solution has passed through both functional tests and user tests and has been evaluated by 
a big network. The project has a potential distributor, for a distribution through the 
county councils of Sweden. The distributor is also interested in adding capital for 
MindMes further development. 

During 2008/2009, the project group participated in the business plan competition, 
Venture Cup. In November 2008, Mindme won a price for one of the best regional 
business ideas. It feels stimulating to have succeeded to develop a product that both users 
and outer parts appreciate. MindMe is planned to be introduced for the market in 2010, 
according our business plan. Our expectations are that more people realize the advantages 
by using a mobile phone as an aid. Furthermore, we hope that MindMe can offer our 
target group an every day solution for a safe and independent feeling... 
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1. INLEDNING
Det första kapitlet behandlar bakgrund till projektet med beskrivning om projektets  
uppkomst samt uppdragsgivare. Kapitlet behandlar syftet för projektet tillsammans med 
mål, tids- och budgetplan, intresseanalys, projektorganisation och till sist behandlas  
även de risker som kan komma att påverka projektet. Inledningen presenterar även 
avgränsande faktorer.

1.1 Bakgrund 
Tillsammans med företaget Mutual Benefits AB genomfördes 2008/2009 ett projekt där 
projektgruppen skulle utveckla en idé angående ett minneshjälpmedel till en färdig 
produkt. Projektidén uppkom från en början från Niclas Jarhäll, VD på Mutual Benefits 
AB, som hade en idé om att man kan använda mobiltelefonen för att inte glömma sina 
exklusiva föremål. Projektet inleddes med avsikten att projektgruppen själva skulle finna 
ett behov av produkten, sätta ramar för både projekt och målgrupp samt finna vilken 
teknik som skulle kunna göra idén genomförbar. Projektgruppen skulle själva upprätta en 
affärsplan samt affärsidé som skulle syfta till en ny verksamhet runt produkten.

1.2 Företaget
Mutual Benefits AB är ett relativt nystartat företag som grundades 2008 i Göteborg. 
Niclas Jarhäll startade verksamheten med inriktning mot konsulttjänster inom Medtech, 
Energi, Fordon samt Kommunikation. Mutual Benefits affärsidé är att erbjuda de 
kvalitets-, tekniskt- och miljömässigt främsta alternativen av miljötekniska produkter och 
startklara kommunikativa tekniktjänster till både individer och högteknologiska företag.

1.3 Syfte
Avsikten med MindMe är att skapa högre grad av självständighet för personer med 
kognitiva minnesnedsättningar1 samt minska den allmänna glömskan hos personer utan 
en diagnostiserad minnesnedsättning. Syftet med projektet är därav att:

• identifiera ett eventuellt behov av ett minneshjälpmedel. 
• beskriva och förstå situationen kring personer som lever med en diagnostiserad 

minnesnedsättning och vilka följder det får
• ta fram ett fungerande minneshjälpmedel som fungerar i ett flertal mobiltelefoner, 

exempelvis Nokia, Sony Ericsson, Samsung samt Apples iPhone.
• ge brukaren av hjälpmedlet en möjlighet till ökad självständighet, bättre kontroll 

på sina föremål samt en chans för barn och ungdomar med minnessvårigheter att 
passa in. 

• ge Mutual Benefits AB grunden att med MindMe starta upp en ny lönsam 
verksamhet.

1 Kognitiva funktionsnedsättningar så som ADHD samt Förvärvade hjärnskador.
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1.4 Mål 
Målet är att, under den tidsperiod som gavs vid projektets start, ha tagit fram en produkt 
som påminner personer med nedsatt minne att inte glömma sina viktiga föremål, både i 
och utanför en hemmamiljö. Hjälpmedlet ska vara anpassat för personer med kognitiva 
funktionshinder. Produkten ska höja livskvaliteten för personer med nedsatt minne 
genom att de kan klara sig själva utan att behöva lika stort stöd från anhöriga samt 
assistenter. 

1.5 Avgränsningar
På grund av projektets komplexitet och tidsram ska projektet endast resultera i en 
fungerande prototyp, där all teknik ska vara beprövad, och inte i en färdig 
produktionslösning färdig för serieproduktion. 

1.6 Tidsplan
En projektplan sattes samman i början av projektet som behandlar de olika stegen i 
projektet. Tidsplanen är även uppdelad i huvudsakliga faser. Tidsplanen presenteras i 
bilaga 1.

1.7 Budget
De kostnader som identifierats är reseersättningar, materialkostnader, samt kostnader vid 
prototyptillverkning. Alla kostnader samt en budget finner du i bilaga 2 samt bilaga 3.

1.8 Intressenter
De främsta intressenterna för projektet är uppdragsgivaren och projektgruppen, då det är 
de som syftar till att kommersialisera produkten, samt brukaren av hjälpmedlet. Brukare 
är personer med en kognitiva funktionsnedsättningar/ anhöriga/ assistenter/  vårdpersonal, 
i första hand. I andra hand är det personer som inte lider av en diagnostiserad 
minnesnedsättning men som fortfarande lider av glömska i vardagen. Vidare intressenter 
för hjälpmedlet är MindMe’s konkurrenter som då kan vidareutveckla idén till egna 
produkter. Övriga intressenter är riksförbund inom ADHD som ser möjligheter med 
projektet. Intressenterna finner du i bilaga 4.

1.9 Sekretess
Under projektet har alla utomstående som kontaktats fått skriva på ett sekretessavtal för 
att säkerställa att ingen information förs vidare utan tillstånd. Detta för att säkerställa att 
inga hinder uppstår vid patentansökan eller att information sprids till obehöriga. 
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1.10 Projektorganisation
Den högsta instansen i projektet är uppdragsgivaren Niclas Jarhäll som kommer att vara 
involverad i de större besluten under projektet. Projektgruppen agerar som projektledare 
och är dem som driver projektet framåt. Handledaren som är utsedd av Högskolan i 
Halmstad fungerar som stödfunktion till projektet. Brukare och anhöriga fungerar som 
referensgrupp. På liknande sätt används experter samt bruksoganisationer inom kognitiva 
funktionsnedsättningar samt hjälpmedelsbranschen. Två mekatronikingenjörer på 
Högskolan i Halmstad anlitades till att utföra programmering av mjukvara samt hårdvara. 
En fullständig projektorganisation finns i bilaga 26.
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2. METOD
För att underlätta projektets arbetsgång har projektgruppen tillämpat ett flertal metoder 
inom produktutveckling. Då projektgruppen anser det viktigt att ha ett bra tempo genom 
projektet har vi valt att arbeta pararellt med olika moment. Huvudmetoden har därmed 
varit Dynamisk produktutveckling.2 Nedan presenteras övriga metoddelar som använts.

2.1  Faktainsamling
2.1.1 Intervjuer och studiebesök
Då projektgruppen anser det viktigt att se över om det finns ett verkligt behov av vår 
produkt på marknaden, har ett flertal studiebesök genomförts. Hjälpmedelsinstitutet i 
Stockholm3, Frölunda Data i Göteborg4, och Hjälpmedelscentralen i Halmstad5 har 
besökts. De har alla en god insikt över produktens väg till att kunna benämnas som 
hjälpmedel och vilka steg och krav som krävs. Studiebesöken har resulterat i en 
bekräftelse om att projektgruppen är inne på rätt målgruppssegment., samt gett oss mer 
ingående kunskap om de funktionsnedsättningar som vi riktat in oss på. 

2.1.2 Avhandlingar och konkurrensmaterial
Efter att projektgruppen lokaliserat rätt målgrupp, utforskades valda 
funktionsnedsättningar vidare med hjälp av avhandlingar från hjälpmedelsinstitutet. 
6Avhandlingarna har varit ett bra verktyg för att öka förståelsen för projektgruppens 
målgrupp. Genom en analys av de konkurrerande produkterna har projektgruppen erhållit 
en god inblick över dagens marknad. 

2.1.3 Referensgrupp
2 Ottosson, 1999
3 Ett nationellt kunskapscentrum i Sverige inom området hjälpmedel och tillgänglighet. Kommer tillsvidare att 
benämnas HI. Katarina Brun (handläggare inom F&U) 201008
4 Hjälpmedelsföretag. Lennart Ulin (VD) och Ewa Bergek (datapedagog) 030908 & 070509
5 Specialistenhet inom länssjukvården. Ulla Utterfors (hjälpmedelskonsulent) 030309
6 Se referenslista kap.9
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Då målgruppen var identifierad började projektgruppen tidigt med att sätta ihop en 
referensgrupp. Tillsammans med bruksorganisationerna Bojen7 och Attentiongroup 
Halmstad8 hittades personer villiga att diskutera och testa produkt, gränssnitt och 
funktioner.  

2.1.4 Mekatronikprogrammet
Projektgruppen engagerade i december 2008 två avgångsstudenter på 
Mekatronikingenjörsprogrammet från Högskolan i Halmstad, Per Mattson och Dan Lilja. 
De har utifrån projektgruppens ställda krav upprättat deras examensarbete. 
Projektgruppens förhoppningar är att uppdragstagarna, Per och Dan kan vara med och 
leda fram ett tvärfunktionellt och kostnadseffektivt projekt. 

2.2 Idégenerering
2.2.1 BAD  –  Brain Aided Design
Genom att bolla idéer med olika personer under hela projekttiden, har projektgruppen 
erhållit många olika synvinklar inom området. Möjligheten att kunna ta fram idéer 
tillsammans med både företag, samarbetspartners och referensgrupp har projektgruppen 
sett som en viktig del i idégenereringen. De metoder som används vid dessa tillfällen har 
varit brainstorming med notisar, tyst brainstorming och bakvänd brainstorming. 

2.2.2 PAD  –  Pencil Aided Design  
Ett återkommande idégenereringsverktyg har genom projektet varit att ta fram skisser. 
Dessa har under arbetets gång sparats och satts upp på lämplig plats i projektrummet, för 
att hela tiden erhålla produkten i centrum och främja tankeverksamheten.
 
2.2.3 MAD  –  Model Aided Design
Denna del ser projektgruppen som viktig då erfarenheter visar på att modeller enklare 
beskriver form och känsla. För att lättare kunna analysera form och design på taggarna 
vid idéframtagningen användes modell-lera. Vid framtagningen av fästanordningar 
inhandlades material som gjordes om till önskade funktioner som därefter applicerades på 
minnena. 

2.2.4 CAD  –  Computer Aided Design
Den slutgiltiga lösningen på minnena skapades i 3D-programmet CATIA för att 
sedermera erhålla ritningar korrekta för prototyptillverkning. För fullständiga ritningar, se 
bilaga 18. Logotyp, ikonbilder och splashscreen ritades upp i designprogrammet 
Illustrator för att erhålla ett tydligt och användarvänligt format till framtida användning. 

7 Mötesplats i Halmstad för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hasse Olsson 
8 Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Elisabeth Nilsson
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2.3 Utvärdering
2.3.1 Utvärderingsmatris och tester
För att kontinuerligt kunna fortsätta att arbeta vidare med rätt lösning har 
utvärderingsmatriser satts samman. I första skedet gjordes detta i samband med valet av 
teknik, därefter fästanordningar. Se bilaga 9. Utvärdering av projektets olika steg har 
kontinuerligt skett tillsammans med referensgrupp, t.ex. vid valet av ikonbilder och 
programuppbyggnad. En utvärderingsmall, se bilaga 20, upprättades i slutet av projektet 
för att utvärdera samarbetet och den slutgiltiga produkten med berörda intressenter under 
projektet. Funktionstester och test av mjukvara har kontinuerligt utförts i samarbete med 
Mekatronikingenjörer på Högskolan i Halmstad. 

2.3.2 SWOT-analys  - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
För att erhålla en god översikt över produktens interna styrkor och svagheter, samt 
externa möjligheter och hot, upprättades i ett tidigt skede av projektet en SWOT-analys. 
Fullständig SWOT-analys presenteras i bilaga 16.

2.3.3 FMEA-analys
Vid identifiering av eventuella fel på både mjukvara och hårdvara, har två stycken 
feleffektsanalyser upprättats. För de felen med hög poäng föreslås åtgärder för att minska 
risken för felen att inträffa. Se vidare bilaga 15.

2.3 Avstämning under projekt
2.3.1 Veckorapportering
Efter varje arbetsvecka har en veckorapport strukturerats upp för att stödja arbetet med 
kortfristiga mål och deras uppföljning. Rapporten innehåller utförda aktiviteter under 
veckan, planerade aktiviteter inför kommande vecka och uppföljning enligt tidsplan och 
budgetplan. Rapporten har skickats till handledare, uppdragsgivare och 
samarbetspartners. Projektgruppen har även erhållit veckorapporter från studenterna på 
Mekatronikprogrammet, för att kontrollera att de håller tidsplanen.

2.3.2 Kommunikation
Under projektets gång har projektgruppen haft kontinuerliga veckomöten med 
studenterna på Mekatronikprogrammet, där veckans arbete redovisas och projektets 
helhet diskuteras. Via regelbundna möten, telefonsamtal och e-post har kontakten med 
uppdragsgivaren bibehållits. De slutgiltiga lösningarna har godkänts av uppdragsgivaren. 
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3. INSTUDERING

I följande kapitel kommer resultaten från den faktainsamling som utfördes under 
instuderingen att redovisas. Till att börja med presenteras förutsättningarna för 
faktainsamlingen för att sedan övergå till presentationen av de faktiska resultaten.  
Studien består av både primära och sekundära data. 
 
Under projektets inledande fas genomfördes en undersökning för att finna behovet av ett 
minneshjälpmedel samt att ta fram en problemformulering för projektet. Studien skulle 
resultera i att en målgrupp för projektet framställdes samt att genom dem fastställa vilka 
krav de har på ett minneshjälpmedel. 

Syftet var att intervjua personer med minnesnedsättning angående deras problem, vad de 
inte gillar med dagens hjälpmedel samt vilka krav de ställer på hjälpmedel. 
Projektgruppen hade en förhoppning om att finna personer som sedan skulle vara 
återkommande under olika utvärderingssteg under projektet, en så kallad referensgrupp.  

3.1 Referensgrupp
Projektgruppen skulle använda referensgruppen till att finna vilka behov målgruppen har, 
samt för att snabbt få åsikter och idéer om framtagna modeller och funktioner. Ett 
referensbrev, bilaga 5, sändes till Helene Söderqvist, Arbetsterapeut i Halmstad. Från och 
med Oktober 2008 hade projektgruppen en referensgrupp bestående av tre privatpersoner 
med förvärvade hjärnskador, ADD samt Aspergers. Referensgruppen innehöll även 
personal från bruksorganisationen Attention Group i Halmstad och under våren tillkom 
Bojen. Referensgruppen har bidragit med bakgrundsfakta om kognitiva 
funktionsnedsättningar, hur de upplever dagens hjälpmedel samt vad de söker hos ett bra 
hjälpmedel. De har även varit med och testat de modeller som tagits fram i projektet, 
både programvara och hur minnets funktioner fungerar. 

3.2 Faktainsamling
Grundmaterialet till faktainsamlingen bestod av forskningsrapporter från 
Hjälpmedelsinstitutet, avhandlingar från Catarina Brun samt riksorganisationer.9 Det 
material som ingick berörde ADHD, Förvärvade Hjärnskador, minneshjälpmedel samt 
minnesnedsättning. 

Kvalitativa undersökningar genomfördes sedan med hjälp av intervjuer. Informationen 
insamlades från ett fåtal källor för att klargöra problem och behov. Specifika 
intervjumallar togs fram till de olika intervjuerna, dessa presenteras i bilaga 6. Guiderna 
fungerade mest som strukturmall till de olika intervjuerna då projektgruppen syftade till 
att hålla öppna samtal. De första intervjuerna med referenspersonerna finns i bilaga 7.

9 Riksorganisationen Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.
 Attention Group, riksorganisation för personer med ADHD.
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3.3 Resultat
Resultaten från faktainsamlingen presenteras under hela rapporten, men en överblick ges 
i avsnittet nedan. 

3.3.1 ADHD
ADHD är förkortat av engelskans ”Attention deficit/Hyperactive Disorder”, vilket 
betyder uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. Det drabbar i största delen barn, 
men finns även hos ungdomar och vuxna. De som är drabbade av ADHD saknar funktion 
av vissa delar i hjärnan, framför allt de som är viktiga för att planera och strukturera sina 
handlingar. Detta leder ofta till att personen har svårt att hålla kontrollera sina impulser 
vilket då leder till en försämrad minnesfunktion. Ofta har föräldrarna till den drabbade, 
och framför allt mammorna, en central roll som fixare, påminnare och räddande änglar.
Många av de drabbade personerna tillhör den impulsiva och överaktiva gruppen. De 
reagerar på allting och reagerar dessutom snabbt och urskillningslöst, som att de inte kan 
stanna upp och tänka innan de reagerar.10 Är man drabbad av ADHD har man svårt att 
koncentrera sig och det krävs att direktiven som ges är klara och tydliga. Utsätts den 
drabbade för något som är svårt ger denne snabbt upp och kan för omvärlden verka 
likgiltig. Många av de drabbade har även svårt för att läsa och kräver därför bilder och tal 
istället för text i programvaror11.  Det är svårt att säga hur många som är drabbade av 
ADHD, men forskningar säger att tre – fem procent av alla barn är drabbade i någon form 
och att minst 30 – 50 procent av dessa har kvar sin diagnos i vuxen ålder. 12

3.3.2 Förvärvade hjärnskador
Förvärvad hjärnskada drabbar dem som får en skada på hjärnan som inte uppkommit 
under födseln. Skadan kan ha uppkommit under olika olycksfall som till exempel 
trafikolyckor, stroke och övriga slag mot huvudet13. Oftast medför en hjärnskada att den 
drabbade blir mentalt tröttare, långsammare i tanken, problem med minne och 
koncentration, språkliga problem samt problem med motoriken. Det är de osynliga 
biverkningarna som är de värsta, för det är dem som omvärlden har svårt att förstå sig 
på.14 Ofta fungerar dessa människor bäst då de får göra en sak i taget och kan genomföra 
dem i ett lågt tempo. De flesta av referenspersonerna uppger att de behöver leva i ett 
lugnare och långsammare tempo efter skadan. Varje år drabbas cirka 70 000 svenskar av 
förvärvade hjärnskador, där ¾ är strokepatienter.15 Av de unga som drabbas så är 22 500 
fall av våld mot huvudet, vanligaste är trafikolyckor men även slag mot huvudet räknas in 
här.16 Lågt räknat lever cirka 200 000 personer i Sverige idag med någon form av 
förvärvad hjärnskada.17

10  Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv. 
11 Elisabeth Nilsson, Attention Group Halmstad
12 Hjälpmedelsinstitutet
13 Hjälpmedelsinstitutet
14 Marika Lindell, referensperson Halmstad
15 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
16 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
17 Hjälpmedelsinstitutet
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3.4 Problemformulering
Människor med vissa lättare kognitiva funktionshinder behöver stöd för att planera och 
strukturera upp sin vardag. Vid vistelse utanför hemmet uppstår det svårigheter att 
komma ihåg t.ex. nycklar, mobil och plånbok, vilket försvårar självständigheten för våra 
potentiella användare.  

Enligt Catarina Brun, finns det idag få hjälpmedel inom detta område. Hon har drivit 
igenom ett antal projekt med personer med ADHD och förvärvade hjärnskador. De 
hjälpmedel som kommer ut på marknaden idag är för avancerade för vår målgrupp, både 
när det gäller teknik och gränssnitt. Efter samtal med Catarina visade det sig även att 
dagens hjälpmedel inte tilltalar användaren utseendemässigt. Detta är viktigt då brukaren 
inte vill att hjälpmedlet ska stärka bilden av deras handikapp. Enligt referensgruppen är 
ett bra hjälpmedel ett diskret hjälpmedel, helst utan en extra huvudenhet.

Problemformuleringen redovisas i form av en undersökningsmodell. Modellen kopplar 
ihop projektets syfte och bakgrund med kravspecifikationen. 

 

3.3 Krav och Önskemål
Med hjälp av den fakta som erhölls under instuderingen samt den fakta som vår 
referensgrupp bidrog med genom intervjuer formades den kravlista som legat som grund 
under hela projektet. Kraven har delats upp i krav och önskemål och syftar både till 
hårdvara och mjukvara. I bilaga 8 finns Pughs utvärderingsmatris som viktar alla krav 
mot varandra för att finna det viktigaste kravet på produkten.
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Personer med 
kognitivfunktionsne
dsättningar

Problem: Orsak: Åtgärd:
Har svårt att  
hantera invecklade  
programvaror

Dålig koncentrationsförmåga.
Impulsiva beslut.
Glömmer betydelsen av 
funktionerna.
Svårt att läsa på skärmen.

Brukaren ska erbjudas 
ett enkelt program med 
få val. Programmet ska  
även vara anpassat efter  
brukarens behov.

Har svårt att höra en  
påminnelse.

Sjukdomen kan påverka  
uppmärksamhet samt  
hörsel/syn.

Produkten bör påminna 
via flera sinnen.

Förstår inte alltid ord 
och dess betydelse.

På grund av sjukdomen som 
kan påverka olika delar av  
hjärnan, vilket ibland leder  
till läs och skrivsvårigheter.

Tydliga bilder som 
förstärker ordets  
betydelse.

Figur 2 - Undersökningsmodell



3.2.1 Krav
• Batteriet i minnet ska hålla minst en vecka.
• Lösningen ska inte basera på en extra huvudenhet.
• Tekniken ska klara av att fungera i alla miljöer.
• Programvaran ska fungera i olika mobiltelefoner.
• Hjälpmedlet får inte vara förlöjligande för brukaren. 

3.2.2 Önskemål
• Ska inte vara utmärkande som ett hjälpmedel.
• Stimulera flera sinnen vid påminnelse.
• Klara av yttre påverkningar så som vatten och stötar.
• Lättanvänt gränssnitt i programvaran.
• Användaren ska kunna välja svårighetsgrad på programvaran.
• Brukaren ska max behöva göra tre knapptryckningar för att starta taggarna. 
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Figur 3 – Marika, medlem i  
MidMe´s referensgrupp



4. UTVECKLINGSPROCE S S ER
Följande kapitel redovisar de konceptförslag som tagits fram under arbetet med MindMe 
samt de modeller som låg till grund för den slutgiltiga lösningen. 

4.1 Lösningsförslag
Efter en genomförd förstudie formades en idé om hur hjälpmedlet skulle se ut samt hur 
det skulle användas. Idéerna framkom genom brainstorming med Frölunda Data, Future 
Electronics, Riksförbundet Attentiongroup, Mutual Benefits AB samt internt inom 
projektgruppen. Produkten ska i första hand användas av personen med kognitiva 
funktionsnedsättningar och benämns därför som ett hjälpmedel. 

4.1.1 Teknik
Det första valet projektgruppen stod inför var att utvärdera vilken teknik som skulle 
användas i MindMe. Alla teknikerna baserar på trådlös överföring av information men 
skiljer sig genom pris samt hur de kan implementeras i en huvudenhet. I bilaga 9 finns en 
utvärderingsmatris över valet av teknik. 

4.1.2 Utseendeförslag
Då ett utseende av produktens minnen skulle fastställas fortlöpte projektet genom, BAD, 
PAD, MAD och CAD. Flera förslag på hur minnena skulle kunna se ut samt hur det 
skulle realiseras skissades ned. För att frigöra fler sinnen vid brainstorming använde även 
projektgruppen sig utav modell-lera för att finna en form som de var nöjda med. 
Projektgruppen behövde ta hänsyn till hur stort batteri som skulle användas i 
produktensamt hur stor plats elektroniken behöver. 

4.1.3 
Programvara

För att gränssnittet i programvaran skulle tilltala brukar anpassades det efter vår referens- 
och målgrupps behov och önskemål.

Menystruktur
Efter intervjuer med Elisabeth Nilsson på Attentiongroup togs ett förslag fram på hur 
programvaran kunde vara uppbyggd. Det var vikigt att brukaren inte behövde göra för 
många steg i programmet för att kunna använda MindMe. Det var här projektgruppen 
stötte på ett hårt arbete med att få in mycket information på en liten plats, med ett enkelt 
och användarvänligt utseende. En menystruktur finns i bilaga10.
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Figur 4 - Lermodeller



Ikoner
För att anpassa programmet bestämde sig projektgruppen att programvaran skulle vara 
förstärkt med bilder. Projektgruppen hade från en början tänkt att använda sig av 
standardiserade ikoner från SIS18. Ikonerna hade då redan varit inarbetade hos användare 
vilket leder till att det är lätt för dem att förstå programmet. Tyvärr insåg gruppen att där 
fanns bilder som inte stämde överens med de menyval som programmet var uppbyggt av, 
vilket ledde till att projektgruppen tog fram egna ikoner till programvaran. I bilaga 11 
finns alla ikoner som utvärderades tillsammans med referensgruppen. 

Funktioner
Mobiltelefonen kommer att varna brukaren då denne gått för långt ifrån sina föremål där 
denne placerat ett minne. Men hur fungerar det då brukaren lämnat sina nycklar med ett 
minne på i sin rock i kontoret och ska sedan iväg och hämta något hos en kollega på 
samma kontor? Brukaren behöver nu inte ha med sig sina nycklar men mobiltelefonen 
kommer att varna brukaren om att han/hon glömt dessa. Faktainsamlingen gav att en 
person med minnesnedsättning kan uppleva situationen stressig om denne får 
påminnelser för ofta och struntar då i att använda sig av hjälpmedlet. Projektgruppen 
Brainstormade tillsammans med Niclas Jarhäll samt Attentiongroup angående 
problemet.. Mobiltelefoner tenderar även att kräva mer batteri då Bluetooth är startad. 
Det här såg projektgruppen som ett problem och brainstormade tillsammans med 
Attention Group för att lösa problemet. Lösningsförslagen finns i bilaga 12.

4.1.4 Fästanordningar 
De viktigaste föremålen som MindMe ska fästas på är nycklar samt plånbok. 
Brainstorming inom projektgruppen angående detta resulterade i ett flertal förslag. De 
aktuella förslagen sattes upp i en utvärderingsmatris för att finna de lämpligaste 
lösningarna. Se bilaga 14 för lösningsförslag samt utvärdering av dessa. 

4.1.5 Batteriförsörjning
Minnena kräver någon sorts av elektrisk försörjning. Projektgruppen hade förslag på hur 
minnen ska få ström och även hur de ska kunna laddas upp. I bilaga 15 finns de olika 
förslagen.

4.2 Vald lösning
För att bestämma vilka lösningar som skulle användas i produkten sattes alla 
lösningsförslag upp i respektive utvärderingsmatris. I matrisen sattes projektgruppens 
krav upp på projektet och med hjälp av dessa fick projektgruppen fram de lösningar som 
var optimala för produkten. De valda lösningarna presenteras under rubriken 5 
Produkten.  

4.3 FMEA  
SEKRETESS

18 Swedish Standards Institute
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4.4 SWOT
SWOT analysen gav att produkten har ett flertal styrkor så som att produkten är skapad 
efter brukarens behov, att den riktar sig mot en bred målgrupp samt att det inte är 
utmärkande som hjälpmedel. De svagheter som identifierats är att tekniken i fråga ger 
lägre batteritid samt att produkten begränsar sig till dem som har mobiltelefon. 
Projektgruppen har även identifierat möjligheter och hot på marknaden, dessa är bland 
annat att det finns stora behov av minneshjälpmedel, att produkten kan knyta samarbete 
med mobiltelefontillverkare där de största hoten identifierades av att det finns flera 
produkter på marknaden som kan välja att ge sig in i hjälpmedelsbranschen samt att 
lågkonjunkturen stannar av utvecklingen av produkten. En fullskalig SWOT analys finns 
i bilaga 16.

4.5 Användartester
Referensgruppen har kontaktats ett flertal gånger under projektet för att anpassa 
framtagningen efter deras behov. Vid det första tillfället ville projektgruppen finna de 
behov som var viktiga att tillgodose med produkten. Under de senare testades ikoner, 
programstruktur, funktioner, minnen, manualer samt logotyp. Projektgruppen valde att 
utvärdera programmet i pappersformat då projektgruppen valt att inte programmera 
förrän referensgruppen utvärderat strukturen. Under testerna av programvara och 
manualer fick referensgruppen utföra olika uppdrag med hjälp av den manual som satts 
samman för produkten. Olika utvärderingsmaterial användes för barn och vuxna. Vid det 
sista användartestet fick referensgruppen utvärdera produkten, användning och dess 
funktioner. Se vidare under kapitel 6, Utvärdering av produkten. I bilaga 20 och 21 finns 
resultat samt de mallar som använts vid användartester.
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5. PRODUKTEN
De valda lösningarna underlättar för brukaren att minnas sina viktiga föremål i de flesta  
miljöer, både i hemma- samt offentliga miljöer. MindMe består av en mjukvara som styrs  
från brukarens mobiltelefon och tre externa minnen med fästanordningar. Dessa fästs  
därefter på brukarens utvalda föremål. Samarbetet med Mekatronikingenjörer på 
Högskolan i Halmstad har resulterat i en fungerande prototyp och programvara.  
Lösningarna är nedan beskrivna under respektive kategori. 

5.1 Hårdvara
De enheter som är menade att kommunicera med mobiltelefonen har projektgruppen, i 
samråd med uppdragsgivare och referensgrupp valt att kalla minnen. Framtagning och 
utformning av de slutgiltiga minnena redovisas i bilaga 18.
Med  stöd  från  Mekatronikprogrammet  har  en  fungerande  prototyp  tagits  fram,  som 
varnar brukaren om minnet kommer mer än 10 meter från mobiltelefonen. 
Dagens funktionsprototyp har kretskortsstorleken 38x50mm och innehar två lysdioder för 
att  kunna larma och visa batteriets  status.  Denna prototyp  är i  dagsläget  större än de 
slutgiltiga minnena och kommer att kunna reduceras i storlek, t.ex. genom att använda 
mindre mikrocontrollers, kondensatorer och motstånd.19 

19 För mer ingående information om teknik, se rapport i HUSA –  MidMe, Mekatronik. 
http://www.hh.se/bibliotek/publicerahusa.1965.html , eller bilaga 19 – Teknisk specifikation.
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Figur 5 - MindMe

Figur 6 – Fungerande prototyp
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Figur 7 – Fastsatta minnen Figur 8 - Fästanordningar

Ett önskemål från uppdragsgivaren var att få fram minnen i storlek som en femkrona. 
Den slutgiltiga lösningen kommer kunna ha en diameter som en femkrona (28,5 mm) och 
en tjocklek på ca.15 mm. Efter användartester visade det sig att storleken var alldeles 
lagom, då en mindre hade varit svårhanterad för vår målgrupp. 

Elisabeth Nilsson, Attention: ”Överlag en mycket god formgivning på minnena som har 
hög användarbarhet, bra storlek samtidigt som de är sköna att hålla i”20

5.2 Materialval
Det ansågs viktigt av referensgruppen att de slutgiltiga minnena bör ha en stöttålig yta. 
Efter utvärdering med Per Andersson21 bestämde sig projektgruppen för att använda två 
olika plaster. Epoxyplast för att gjuta in en box runt elektroniken. Ovanpå epoxy-skiktet 
kommer ett tunt lager av TPE att läggas. TPE är ett stöttåligt, gummiliknande material 
som även går att återvinna. Bägge materialen är erkända och används idag på produkter 
som brukaren har nära kroppen. Inga erkända skador för människan har uppstått av dessa.

5.3 Fästenheter
Efter användartester visade det sig att enkla lösningar ofta är de bästa. De komplexa 
fästanordningarna visade sig vara för svårhanterade för användare. Minnena är försedda 
med en nyckelringshållare som fästanordningar kan fästas i. Genom haken kan minnena 
fästas på nycklar, dragkedjor och öglor. Snodden kan variera i storlek genom dragskon 
och kan därmed fästas på slutna former, såsom dosetter, kamerafodral och vantar. 

20 Utvärdering  Elisabeth Nilsson,  Attention Group. 2009-05-08
21 Lärare i Materialteknik Högksolan i Halmstad
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5.4 Teknik
SEKRETESS



Figur 9 - Huvudmeny

5.5  Batterier och laddning
För att MindMe inte ska dra så mycket batteri från både mobiltelefon och minnen har 
funktionen ”Min Dag” upprättats. Se vidare kap. 5.6.1.3, Min dag. Minnena innehar idag 
ett uppladdningsbart batteri av typen litium polymer. Valet av batteri grundades på att 
den erhöll en passande form för minnet. Prototypen har idag en mini USB-kontakt (hona) 
för anslutning till USB-porten på antingen en PC eller annan passande laddare. En 
laddningskrets som sköter laddningen av batteriet finns på kretskortet.

5.6 Mjukvara

Programvaran i mobiltelefonen har som främsta syfte att ge brukaren möjligheten att göra 
programmet personligt. Efter samtal med personal på Bojen och AttentionGroup, är detta 
något som gör MindMe till en produkt med hög användarvänlighet bland vår målgrupp. 
Se utvärderingstester bilaga 21. 

Genom att använda sig utav både bild och text erhålles ett enkelt 
och tydligt användargränssnitt i mobiltelefonen. För att förstärka 
användargränssnittet valdes en uppbyggnad koncentrerad på både 
bild och text i större ikonformat. Efter användartester fungerade 
detta alternativ bäst och brukaren kunde enkelt manövrera mellan 
de olika menyvalen. Användargränssnittet är tydligt och enkelt 
att förstå, har ett minimerat antal val och använder sig utav 
utvärderade text och bildval. Se bilaga 20. Brukaren manövrerar 
enbart med tre knappar på mobilen (eller skärmen vid 
touchscreen), och känner sig därmed inte främmande med 
manövreringstekniken. De svartvita bilderna är enkla och tydliga 
kommunikationsbilder, framtagna i samråd med både 
referensgrupp och intressenter. 

5.6.1 Funktioner

SEKRETESS

5.6.2 Nedladdning av program
Vid första användning av programmet laddas programmet över till mobiltelefonen genom 
en server. På denna plats kan brukaren knappa in den mobiltelefonmodell som används 
och därmed erhålla rätt programvara till mobilen. Mobilen ställer då en förfrågan om 
brukaren vill ta emot informationen. Denna server kommer att upprättas under sommaren 
2009. 
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6. UTVÄRDERING AV PRODUKTEN
Detta kapitel redogör för den prototyp som togs fram och hur denna testades genom 
funktions- och användartester.

6.1 Funktionstester 
SEKRETESS

6.2 Utvärdering
Den slutliga produkten utvärderades med hjälp av en utvärderingsmall som finns i bilaga 
20. Genom resultatet av denna modell kan information utläsas attprodukten kan förfinas 
tekniskt samt att den har stor potential på marknaden.

Referensgruppen fick vid ett sista mötestillfälle möjligheten att utvärdera MindMe’s 
resultat. Vid utvärderingen fick referensgruppen navigera sig i programvaran i 
mobiltelefonen, se och utvärdera funktionerna vid påminnelse samt utvärdera storlek, 
utseende, färg osv. på minnena. Sedan fördes en diskussion runt produkten och dess 
möjligheter. 

Faktiska användartester genomfördes på Bojen, Attention Group samt hos våra 
referenspersoner. Anhöriga medverkande genom att själva testa produkten samt 
funktionerna. Produkten testades även på Frölunda Data som utvecklar IT för 
funktionshindrade, en potentiell kund av produkten. 

Testerna gav positiv respons av produkten, och de flesta hade inga problem att navigera 
sig i programvaran utan hjälp av manualen. Resultatet av de faktiska testerna ges i bilaga 
21. Både referensgrupp och riksorganisationer har lagt fram önskemål om att vara med 
under en fortsatt utveckling av produkten, samt att få visa upp produkten vid olika 
tillfällen så som mässor. 

6.3 Användningsområden
Under ett flertal av testningstillfällena uppkom det faktum att produkten har fler 
användningsområden än ADHD och förvärvade hjärnskador. Till en början diskuterades 
det att produkten även kan användas för äldre som drabbas av demens och stroke, men 
även gemene man som lider av tillfällig minnesnedsättning. Efter en utveckling som leder 
till minskad storlek på minnena kan de även fästas på mindre produkter, så som dyra 
glasögon och så vidare. Produkten kan då kopplas till försäkringsbolag för att sänka 
premien på de produkter användaren vill försäkra. 

23 Malin Albertsson & Victoria Hedman



6.4 Resultat jämförelse med kravspecifikation
De krav som togs fram under instuderingen följdes upp kontinuerligt för att åstadkomma 
en produkt som var formad efter användaren. Även en slutgiltig utvärdering genomfördes 
för att försäkra att produkten stämde överens med de viktiga kraven och önskemålen, där 
alla punkter är tillgodosedda. Under bilaga 22  finns en genomgång av alla krav samt hur 
de uppföljts. 
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7. AFFÄRSPLAN
Under det här kapitlet får du information om den affärsplan som är skriven i MindMe’s 
syfte. Kapitlet tar bland annat upp produktens lönsamhet, marknadsstorlek,  
konkurrenters samt vilka framtidsplaner som finns med produkten.Verksamheten som 
MindMe syftar till att starta är nedan kallad Communication Benefits AB. En fullskalig  
affärsplan finns att läsa i bilaga 27. 

7.1 Marknaden
Under det här kapitlet finns information angående marknadsstorlek och konkurrenter.

7.1.1 Marknadsstorlek
Idag är marknaden för hjälpmedel stor och innehar även en stor tillväxtpotential. Enligt 
våra beräkningar lever cirka 300 00022 personer med diagnostiserade nedsättningar som 
ger behov av ett minnesstöd. Utöver dessa tillkommer även personer som lever under 
andra förutsättningar som leder till nedsatt minne. MindMe kommer dessutom att vända 
sig till två olika segment, vilket ökar produktens tillväxtpotential. Vi utmärker oss från 
konkurrenterna genom att erbjuda brukaren ett mobiltelefonbaserat hjälpmedel som i 
jämförelse till konkurrenterna kan implementeras enkelt i brukarens vardag. 

7.1.2 Konkurrenter 
Det finns idag ett antal företag som utvecklar hjälpmedel, men det är ingen som äger hela 
marknaden, då olika företag har riktat sina hjälpmedel till olika funktionshinder. Det som 
gör MindMe unikt är att efter det blivit ett inarbetat hjälpmedel, riktas det mot två olika 
segment med en pålitlig och accepterad produkt. Då vår produkt kan öppna upp en ny 
marknad kan kunderna komma att vara icke priskänsliga och i det här läget anser vi det 
viktigare att konkurrera med en unik produkt än ett lågt pris.  

Många av hjälpmedelsprodukterna som finns på marknaden idag har liknande funktion 
som MindMe men inte samma ändamål. Det finns många konkurrenter inom 
hjälpmedelsbranschen, alla dessa finns i Affärsplanen i bilaga 27. Svagheten hos dessa 
gentemot MindMe är att de inte tilltalar användaren estetiskt då de ofta utmärker deras 
handikapp. Många av dem uppfyller inte samma huvuduppgift som MindMe, det vill säga 
att de inte hjälper brukaren att få med sig sina viktiga saker. 

7.2 Affärsidé
Communication Benefits ska med produkten MindMe erbjuda människor både med och 
utan en diagnostiserad minnesnedsättning ett minnesstöd för dagligt bruk. Genom ett 
tillbehör till dagens mobiltelefoner kan vi erbjuda användaren ett hjälpmedel som varken 
sticker ut eller tar upp onödig plats, samtidigt som den påminner brukaren vid glömska.

22 Enkligt SCB lever det 2 miljoner barn i Sverige, därav 80 000 barn med ADHD. 200 000 tusen svenskar 
lever med en förvärvad hjärnskada.
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7.3  Lanseringsstrategi
Samtliga arbetsterapeuter i Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Halland ska ha 
möjlighet att rekommendera MindMe till deras brukare. MindMe ska även i framtiden 
vara nåbart genom internetshoppar till personer utan en diagnostiserad 
minnesnedsättning. MindMe ska öka självständigheten och samhörigheten för personer 
med minnessvårigheter. Communication Benefits kommer aktivt att medverka i 
förändringsprocessen genom nära samarbete med riksorganisationer runt om i Sverige 
samt hjälpmedelsmässor. Det är även viktigt att MindMe blir etablerat som ett eget 
varumärke. Ett starkt eget varumärke gynnar produkten då det finns fler produkter på 
marknaden som riktar sig mot minnesnedsättningar. Varumärket underlättar för kunden 
att köpa produkter med god kvalitet. Dessutom har varumärket ett stort värde när 
MindMe vill bredda sin produktlinje. 

7.4 Distribution
Det finns ett dussin agenter som inriktar sig på att tillhandahålla IT baserade hjälpmedel. 
Vi kommer att dela ut exklusiva licenser till få av dessa för att knyta nära relationer med 
agenter, till en början kommer vi endast att arbeta mot Frölunda Data. Agenterna agerar 
försäljare av våra produkter, både till privat samt till landsting. Dessa företag publicerar 
ofta dokument om både nytillkomna samt etablerade hjälpmedel. Samarbetet kommer att 
inledas då MindMe erhållit de godkännanden som krävs från till exempel CE märkning 
samt hjälpmedelskrav. Huvudfördelen med att utnyttja ett partnerskap med agenter är att 
vi kan utnyttja deras specifika styrka och därmed växa snabbare än vad vi kunnat göra på 
egen hand. Till exempel kan vi få ut MindMe till landsting om ett företag med viss 
säkerhet står bakom oss. 

7.5 Ekonomiska planer och kalkyler
Communication Benefits har till en början ett kapitalbehov på cirka 600 000 SEK där 
240 000 SEK kommer kunna egenfinansieras. Detta belopp kommer förbrukas under den 
första utvecklingsfasen då programvara samt elektronik ska utvecklas, testas samt att 
investerare söks.  En mer detaljerad försäljning-, kostands-  och kassaflödesprognos finns 
i affärsplanen bilaga 27. 

7.6 Namnval & Logotyp 
Projektgruppen bestämde sig i december 2008 för namnet MindMe. Namnet framkom 
efter tyst Brainstorming med notisar. De övriga namnförslagen finns i bilaga 23.  För att 
kunna marknadsföra produkten under ett namn tog projektgruppen även fram en tydlig 
logotyp (se bilaga 24). Även logotypen Brainstormades fram genom notisar och 
utvärderades sedan av referensgruppen under det slutliga testet. Varumärket är även tänkt 
att varunärkesskyddas under sommaren 2009.

26 Malin Albertsson & Victoria Hedman



8. REFLEKTIONER

Projektets resultat i form av en fungerande prototyp, kallat MindMe, uppfyller både 
brukarens, uppdragsgivaren samt projektgruppens krav. Vår förhoppning är att MindMe 
ska skapa en trygg och självständig vardag för personer med en minnesnedsättning. 

Vi har fått positiv respons från uppdragsgivaren och det är nu upp till denne att ta tag i 
fortsatt utveckling av MindMe. Efter den positiva utvärderingen har projektgruppen stora 
förhoppningar på att produkten ska nå den tänkta marknaden.

Produkten har presenterats för Frölunda Data. Och de ser stor potential i produkten och är 
även beredda på att satsa pengar i produkten för att de sista bitarna ska bli klara med 
produkten och redo för försäljning. Visionen är att Frölunda Data accepterar vår produkt 
och tar in den i sitt sortiment. Därefter kan MindMe presenteras för de olika landstingen i 
Sverige, där de största behandlas först. MindMe kan då förskrivas till brukare samt säljas 
genom Frölunda Data. Efter att ha startat ett tvärfunktionellt projekt, med 
Mekatronikstudenter som underleverantörer, rekommenderar vi starkt nästkommande 
examensprojekt att  ta till vara på Högskolans resurser för ett kostnadseffektivt och 
lärorikt examensprojekt. 

Vi har under projektet haft stor nytta av de verktyg som vi lärt oss under de tre åren på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, men samtidigt lärt oss 
mycket. Vi har inte bara tagit fram en fungerande lösning utan även fått se till produktens 
helhet där det var viktigt att skapa ett nätverk och förankra idén. Marknad och användare 
har till stor del påverkat projektet och vi har förberett produktens intåg på 
hjälpmedelsmarknaden genom att generera en marknadsplan. Vi har även utvecklats som 
projektledare då vi har skapat fungerande metoder för planering och uppföljning av 
projektets struktur. 
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BILAGA 1 -  TIDSPLAN
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BILAGA 2 -  BUDGET

Budgeten sattes samman i samråd med uppdragsgivare i ett tidigt skede av projektet. 

Budgeterade medel
Resekostnader 2000 kr
Prototypmaterial 5000 kr
Övrigt 1000 kr
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BILAGA 3 -  KOSTNADER

Resekostnader:

Datum: Avser: Besök: Kostnad:
30 september – Tåg Göteborg , Venture Cup 424 kr
30 oktober – Tåg Göteborg, Future Electronics 470 kr
20 mars – bil (18 kr/mil) Ringhals 340 kr
7 maj – bil (18 kr/mil) Göteborg, FD och ALMI 540 kr

Totalt resekostnader: 1774 kr

Resterande resor som gjordes inom projektet bekostades av Högskolan i Halmstad. 
Resorna har då skett mellan Halmstad – Göteborg och Halmstad – Stockholm.

Prototypkostnader:

Datum:  Avser: Kostnad:
28 april Prototyp SLS, GT 600 kr
28 april Frakt prototyp 150 kr
5 maj Mobiltelefon 2200 kr
3 mars Övrigt prototypmaterial 300 kr
12 mars Komponenter ELFA 168 kr
28 april Komponenter ELFA 429 kr
28 april Mönsterkort, prototyp 1 981 kr

Totalt prototypkostnader: 4828  kr
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BILAGA 4  -  INTRESSENTANALYS

För att få en god överblick över projektets omgivning har en intressentanalys upprättats. 
Den innehåller både personer och organisationer som har något slags intresse av projektet 
(stort eller litet) och i hur stor grad de kan påverka projektet.  

↑
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BILAGA 5  -  REFERENSBREV
För att finna en referensgrupp som var intresserade av att följa upp resultat under hela 
projektet sändes först ett brev ut den 24 september 2009 genom Helene Söderqvist, 
arbetsterapeut Halmstad. Nedan kan du se det brev som sändes ut.

Hej. Vill du vara med att ta fram morgondagens hjälpmedel?

Vi heter Malin och Victoria och studerar till Utvecklingsingenjör på Högskolan i  
Halmstad. Nu är vi inne på vårt sista år och ska därmed genomföra vårt examensjobb. Vi 
ska tillsammans med ett företag som heter Mutual Benefits AB, ta fram ett hjälpmedel för  
att komma ihåg vardagssaker, såsom nycklar, mobil, plånbok mm. För att kunna utveckla  
produkten så att den fungerar i användarens vardag vill vi ha ett nära samarbete med 
potentiella användare under utvecklingstiden. 

Du kommer att få hjälpa oss att ge Dina synpunkter på lämpliga krav för produkten,  
testa olika prototyper mm. Inget hårt arbete med andra ord. Samarbetet kommer fortlöpa 
fram till och med Maj 2009, då vi ska presentera detta på en mässa där alla elever  
ställer ut sina examensjobb.

Om Du är intresserad möts i så fall cirka en gång i månaden, kan även bli färre 
tillfällen. Tillsammans kommer vi att ta fram en produkt som förhoppningsvis kommer ut  
på marknaden. Vid mötestillfällena kan vi komma dit du är, allt för att göra det lättare  
för Dig. 

Låter det intressant?

Kontakta oss:

Victoria Hedman 0704-507150
Malin Albertsson 0739-950413
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BILAGA 6 - INTERVJUGUIDER REFERENSPERSONER

Mallen syftar till att användas under det första mötet med potentiella referenspersoner.  

Dessa träffade projektgruppen enskilt för att ta reda på deras krav, hur deras 

funktionsnedsättning yttrar sig samt hur de ställer sig till att ingå i en referensgrupp 

under projektet.

1. Ålder

2. Funktionsnedsättning

3. Vilka svårigheter möter du i din vardag?

4. Är du användare av mobiltelefon?

5. Vilka krav ställer du på ett hjälpmedel som du ska använda?

6. Vilka hjälpmedel använder du idag?

7. Har du några knep för att komma ihåg saker i din vardag?

8. Har du problem med att förstå texter?

9. Stänger du ofta av din mobiltelefon?

10. Kan för många val förvirra dig?

11. Skulle du kunna tänka dig att använda dig av ett hjälpmedel som baserar sig på en 

mobiltelefon?

36 Malin Albertsson & Victoria Hedman



BILAGA 7 -  MÖTESPROTOKOLL REFERENSGRUPP

Möte med referensperson Marika, 25 år, 081027

Marika fick ryggmärksbråck vid födseln, vilket beror på att ryggraden inte växt samman. 
Därav sitter hon även i rullstol. Marika drabbades även av vattenskalle, vilket betyder att 
hjärnan fylls med vatten. När läkaren skulle tömma ut vattnet ur hjärnan skadades 
minnescentrum, därav lider hon även av minnessvårigheter. Marika driver även ett eget 
företag där hon åker runt och föreläser om hur det är att leva med funktionsnedsättningar.

Hon använder sin mobiltelefon dagligen och anser det bra om man kan bygga in ett 
hjälpmedel i den.

För att minnas saker i hennes vardag tar Marika hjälp av en massa lappar samt assistenter. 
För att få reda på vilka nya hjälpmedel som hon kan ha nytta av vänder hon sig till sin 
arbetsterapeut som i sin tur får hjälpmedel från hjälpmedelscentralen på sjukhuset.

Marika tycker att ett hjälpmedel ska vara enkelt att använda samt att de ska vara små och 
behändiga att ha med sig, men kanske inte för små för då är de lätta att tappa bort. Hon 
trycker även på kravet att brukaren inte får utsättas för många val, då personer i vår 
målgrupp ofta ger upp då de inte förstår. Att minnena ska vara lätta att fästa samt att de 
kan vara utformade på ett roligt sätt. Något som hon ger förslag på är en form av en 
nallebjörn.

För att lära brukaren om produkten tror Marika att klara och enkla manualer kan vara till 
hjälp.  Marika godkänner även att vi kan kontakta henne under projektet med idéer och 
användartester av produkten.
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Möte med referensperson Elisabeth Nilsson, 081118
Elisabeth arbetar på ADHD’s riksorganisation Atnnetiongroup i Halmstad. Där driver 
hon genom projekt rörande kognitiva funktionshinder.

Produktidén presenterades för Elisabeth och hon ser stora möjligheter med idén och även 
en utvidgat målgrupp, äldre personer med Stroke eller demens. Elisabteh fortsätter att 
komma med situationer där hon tror att MindMe kan fungera och nämner då också 
skolmiljön. Att hålla reda på sina skolböcker samt att veta vilka skolböcker som ska med 
är inte det lättaste. Ett stort problemområde för ungdomar med ADHD. 

Elisabteh tycker att det är bra att rikta in sig på att öka självständigheten hos ungdomar 
med ADHD då dessa ofta utsätts för mobbning och dylikt för sin funktionsnedsättning. 
Här kan det även vara bra att kolla upp vilka krav de olika åldrarna ställer på ett 
hjälpmedel och arbeta utefter dem.

 Elisabeth övergick sedan till att tala om programmet, minnet och dess funktioner. Hon 
tycker att det är viktigt att minnena har en tuff design som tilltalar användaren. De bör 
även vara skyddade från såväl fukt som stötar.

På grund av att en funktionsnedsättnings yttra sig olika från person till person och 
Elisabeth påpekar vikten av att programmet går att individanpassa, eller att man ska 
kunna ladda ner olika program för olika grader av funktionsnedsättningar. Hon nämner 
även att vissa har svårt att läsa och skriva.

Elisabeth ärmycket positiv till idén och vill mer än gärna vara med i en referensgrupp och 
vara aktiv i framtagandet av produkten. Avslutningsvis nämner hon att projektgruppen 
bör hålla god kontakt med riksförbunden för ett fortsatt arbete efter examensprojektets 
slut.
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Möte med referensperson Fredrik Eriksson 27 år,  081118
Fredrik fick sin diagnos av Aspergers och ADD som 21 åring. ADD är i princip samma 
sak som ADHD fast utan hyperaktivitet. Han har idag stora problem med att planera sin 
tid samt hålla reda på sina saker. Idag har han en Handiphone som han inte gillar. Han 
tycker att den är stor och klumpig samtidigt som han känner att den riktar sig till mycket 
grövre funktionsnedsättningar än sin egen. Han har därför tagit bort det 
förprogrammerade programmet och använder Handi som en vanlig mobiltelefon. 

Fredrik erkänner att han varje år tappar runt 10 nyckelknippor, något som kostar stora 
summor i slutändan. Han har idag även svårt att planera sin tid.

Projektgruppen presenterar prduktidén för Fredrik då han trycker på vikten av att 
hjälpmedlet inte får vara förlöjligande för användaren. Han har även ett önskemål att 
programmet ska vara uppbyggt efter brukarens grad av funktionsnedsättning samtidigt 
som man även borde kunna ställa in hur hög grad av minnesnedsättning som brukaren har 
just den dagen.

Fredrik avslutar med att poängtera att det är viktigt att ha med en lättförstålig manual, alla 
extrafunktioner vill han ha i en separat manual som är benämnd extrafunktioner. 
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Möte med referensperson Nicole, 081027
Nicole lider, precis som Marika, av en förvärvad hjärnskada som yttrar sig genom 
ryggmärgsbråck. På grund av detta lider Nicole av en minnesnedsättning som antagligen 
kommer följa henne livet ut. Nicole har idag hjälp av assistenter varje dag, men har 
förutom dem inte några minneshjälpmedel. 

Hon säger sig själv vara teknist intresserad och använde både dator och mobiltelefon 
frekvent. Idag har Nicole problem med att komma ihåg att ta med sig sin medicin, 
exempelvis om hon är ute och fikar på stan. Hon är även besviken på hur informationen 
om nya hjälpmedel sprids för personer med funktionsnedsättningar. Hon vill gärna bli 
uppdaterad om detta då hon tycker att det är roligt att vara med och testa och få ge sina 
synpunkter. 

De krav hon ställer på ett hjälpmedel är det inte får erbjudas för många val för henne, hon 
blir förvirrad och slutar använda hjälpmedlet. Hon vill inte heller att man ska behöva 
starta programmet hela tiden, att det ska påminna högt så att man hör samt att det inte sak 
sticka ut som ett hjälpmedel. Något som kan verka kränkande för brukaren. 

Nicole sa första gången att det inte spelar någon roll om det är bilder istället för text i 
programmet, men efter diskussion ändrades beslutet till att bilder är tydligare. Hon 
godkände även att projektgruppen får använda uppgifterna i affärsplan samt under 
framtagning av produkten. 
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BILAGA8 – PUGHS UTVÄRDERINGSMATRIS
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BILAGA 9 – UTVÄRDERING  TEKNIK

SEKRETESS
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BILAGA 10 – MENYSTRUKTUR

SEKRETESS
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BILAGA 11 –IKONER

•

• •

•

•

•
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BILAGA 12 – FUNKTIONER

SEKRETESS.
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BILAGA 13 –FÄSTANORDNINGAR

Kabinhake
En av de viktigaste sakerna där MindMe ska kunna fästas är på nycklar och plånbok. 
Dessa innehar ofta nyckelringar som produkten kan fästas i. En naturlig idé var därav att 
använda en kabinhake att fästa MindMe med. Lösningen är billig att montera samt att 
köpa in. 

Produkten ska även kunna fästas på brukarens mediciner. Dessa är oftast förpackade i en 
dosett23 men kan även förekomma runda medicinburkar. Det är viktigt att produkten kan 
fästas på dessa då de för vissa människor är deras viktigaste föremål. 

Snodd
En snodd fästs på taggarna som i sin tur kan fästas runt ett flertal formade föremål. 
Snodden är tänkt att vara elastisk för att minimera riskerna för att falla av. Att den är 
enkel att använda ökar användarbarheten för brukare. 

Varierbar snodd
Fungerar på liknande sätt som snodden med undantag av en implementerad dragsko som 
gör snodden ställbar i storlek. Detta ska underlätta för brukaren att fästa den på olika 
föremål. 

Sugpropp
En avtagbar sugpropp monteras på baksidan av taggen. Tanken är att den ska kunna fästa 
på plana ytor, så som dosetter och liknande. Det är en idag fungerande metod och 
brukaren behöver inte lära sig något nytt för att kunna använda fästanordningen.  

Dokumentklipp
För att kunna fästa MindMe på viktiga papper, mappar och kläder framkom ett förslag på 
en hake att fästa på baksidan av produkten. Fästet fungerar som ett dokumentklipp och 
även den är lätt för brukaren att använda.

23 Dosett är den låda där brukaren förvarar sina mediciner. Dosetten är ofta utformad för att kunna innehålla 
30 dagsdoser av brukarens medicin.
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BILAGA 14 – BRAINSTORMING BATTERIFÖRSÖRJNING

Projektgruppen Brainstormade genom metoden tyst Brainstorming för att finna lösningar 
på hur minnena ska förses med energi. Brainstormingen gick tillväga så att Malin 
Albertsson agerade samtalsledare. Bägge parter skissade ned sina förslag under tystand. 
Efter cirka 20 minuter avbröts den tysta Brainstormingen och projektgruppen satte upp 
alla förslag på tavlan. Dessa utvärderades sedan gemensamt av projektgruppen och de 
nedanstående förslagen är de som projektgruppen arbetade vidare på.

• Dymano
Vid installation av en dynamo i varje minne hade brukaren kunnat ladda minnena 
genom att röra på dem. De hade exempelvis kunnat laddas när personen är ute och går 
och nycklarna ligger i brukarens ficka. Tyvärr så visade det sig att en dynamo är 
tämligen stor och kommer att utöka storleken på minnena.

• Uppladdningsbara batterier
Den vanligaste metoden i dagens elektroniska produkter är att använda sig av ett 
uppladdningsbart batteri. Uppladdning kan då ske antingen genom en medföljande 
laddningskabel och laddas upp genom vägguttaget, eller så kan minnena laddas upp 
genom induktionsladdning. Minnena behöver då endast ligga på en induktionsplatta 
för att laddas upp.

• Utbytbara batterier
Ett flertal elektroniska produkter använder utbytbara knappcellsbatterier. de har i 
allmänheten en lång hållbarhet och brukaren kan köpa dessa i sin vanliga mataffär. 
Däremot visade det sig under instuderingen att de flesta glömmer bort att köpa nya 
batterier och kommer på så sätt inte att kunna använda MindMe.
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BILAGA 15 – FMEA

SEKRETESS
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BILAGA 16 – SWOT
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BILAGA 17  – CE MÄRKNING

För att kunna klassa MindMe som ett hjälpmedel krävs en erhållen CE märkning, en 
produktmärkning av den Europeiska gemenskapen. En CE märkt produkt får säljas i de 
länder som ingår i EU utan några ytterligare krav. För att erhålla en CE märkning på 
produkten krävs att produkten överensstämmer med kraven för säkerhet, hälsa och miljö 
samt att föreskriven kontrollprocedur har följts. MindMe kommer att klassas som en 
medicinteknisk produkt under klass 1 då det är en medicinteknisk produkt med låg risk. 
Den kommer därefter att kontrolleras efter 93/42/EEG Rådets Direktiv i bilaga 1 för att se 
att produkten stämmer överensstämmer med den föreskrivna kontrollproceduren för 
Medicintekniska produkter. En CE märkning kommer påbörjas efter examensprojektets 
slut då projektgruppen önskar att CE märka den färdiga produkten och inte den 
fungerande prototypen. 
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BILAGA 18  – RITNINGAR
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Minne sett ovanifrån
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Minne sett underifrån
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Underdel och ovandel sammansatt



BILAGA 19  – TEKNISK SPECIFIKATION

SEKRETESS
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BILAGA20  – UTVÄRDERINGSMALL
Utvärdering – Strukturerad intervju.
MindMe –  Minneshjälpmedel för människor med kognitiva funktionsnedsättningar

2009-04-20, Högskolan i Halmstad
Malin Albertsson
Victoria Hedman

Användning
1. Vad anser du om att använda mobiltelefonen som huvudenhet?

2. Hur frekvent tror du att produkten kan användas av brukaren?

3. Hur uppfattar du användningen av produkten? Lätt/svårt att förstå hur produkten 
ska användas?

Mjukvara
4.   Vad anser du om programmets uppbyggnad? Lätt/svårt att förstå?

5.   Vad anser du om programmets funktioner och inställningar (snooze, min dag 
mm)?

6.   Vad anser du om menyikonerna (val av ikoner, utseende)?

7.  Anser du det bra att brukaren kan namnge och koppla en bild till kopplat föremål?

8.  Skulle du vilja att menysystemet såg ut på ett annat sätt? Isåfall, hur?

Fästenheter/minnen
9. Anser du att valda fästenheter fungerar att fästa på olika produkter?

10.  Skulle du vilja se andra fästenheter på MindMe, än de som finns idag?

11.  Skulle du vilja att minnena är utformade på ett annat sätt? Isåfall hur?

Övrigt
12.  Tror du att MindMe kan bidra till en självständig vardag för brukaren?

13. Tror du att MindMe kan innebära en minskning av andra insatser? 

14. Vad anser du om att ha tre olika manualer beroende på behov; en skriftlig manual, 
en virtuell och en ”quickstart”?
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BILAGA 21 – UTVÄRDERINGSRESULTAT

Utvärdering Elisabeth Nilsson
Arbetar på AttentionGroup i Halmstad
Datum: 2009-04-24
Närvarande: Elisabeth Nilsson, Malin Albertsson, Victoria Hedman

Användning:
De är jättebra att använda mobiltelefonen, nästan alla har ju det. 
Omvärlden märker inte heller av att personen som använder MindMe 
använder ett hjälpmedel vilket är viktigt. Elisabeth tror att många kan 
komma att använda MindMe ofta, till och med dagligen, men att det 
även är väldigt individuellt från person till person. 

Programmets struktur och enkelhet bidrar till att fler kan använda det 
och hon tror att många kommer tycka att det är lätt att navigera sig 
mellan menyer och inställningar. 

Mjukvara:
Det är viktigt att programmet är enkelt uppbyggt och lätt att förstå för användaren, annars 
tröttnar de och slutar använda hjälpmedlet. Elisabeth tycker att programmet uppfyller de 
krav som hon ställer på program som ska kunna fungera som hjälpmedel. 

Att användaren kan välja bilder och döpa minnena tycker Elisabeth är bra. Det är bra att 
användaren kan anpassa programmet efter sina egen tycke och smak. Hon gillade även de 
ikonerna som vi visade upp för henne. Hon tycker att de är förklarande samt att hon tror 
att användarna kommer kunna uppfatta vad de betyder.

Fästenheter och minnen:
Elisabeth fick se skisser och förslag på våra tänkta fästenheter. Hon gillade att de var lätta 
att använda samt att användaren känner igen hur de ska användas. Kan även vara bra att 
visa i manualen hur man fäster minnena på olika produkter.Minnena har en jättetuff 
design, inte tillkrånglade och ren design. Kan passa både killar som tjej. Både gamla och 
unga. Hon tycker inte heller att en logga på minnet ska vara för stor, en liten och diskret. 

Övrigt:
”När man jobbat in rutinen spå tror jag att den kommer fungera lika bra som Handi, man 
kan inte vara utan den. Så tror jag att det kommer bli med MindMe.”

Hon tror att MindMe kan förenkla vardagen för många. Har exempelvis kontakt med en 
tjej som ofta glömmer sina nycklar, vilket kostar både tid, pengar och oerhört mycket 
känslor. 
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Utvärdering Nicole Berg
Datum: 2009-04-23
Närvarande: Nicole Berg, Eva Berg (Nicoles mamma), Malin Albertsson, Victoria 
Hedman

Användning:
Nicole tycker att det är bra att använda mobiltelefonen 
som ett hjälpmedel, hon använder den idag mest för att 
skriva SMS. Hon tror att hon själv mest kommer 
använda den som ett komplement, för att känna sig 
säker. Men hon tror att de finns dem som har större 
behov av det än hon själv. Hon tror att de kan ha 
användning av den dagligen. 
Efter att ha testat programmet tror hon att det kanske kan 
vara lite svårt första gången man ska använda MindMe, 
men hon tror dock inte att det kommer vra några 
problem att lära sig den då hon är van vid tekniska 
produkter. Hon tror att det kan vara bra med en  mix av 
de tre manualerna, vanlig, quickstart samt CD-ROM, 
dock behövs ingen CD för att hon ska lära sig den. 

Mjukvara:
SEKRETESS

Fästenheter och minnen:
Vi gick tillsammans igenom de olika fästenheterna. Nicole har svårt att hantera för små 
saker, som den haken som är tänkt att fästa på nycklarna. En lite större kabinhake hade 
fungerat bättre, ger även bättre hållbarhet. Hon tycker även att det ska vara lätt att få tag 
på nya fästenheter, ifall någon går sönder. Har inte heller några problem med att köpa nya 
om de blir utslitna. 
Hade hon själv fått välja utseende på MindMe hade hon velat ha en rosa, om möjligt lite 
mindre. Hon kan tycka att det hade varit ansträngande att behöva ladda varannan dag, i 
dagens läge ska batteriet hålla i 7 vecka. 
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Utvärdering Marika Lindell

Datum: 2009-04-23
Närvarande: Marika Lindell, Monika Lindell (Marikas mamma), Malin Albertsson,  
Victoria Hedman

Användning:
Marika tycker att det är bra att använda mobiltelefonen 
som huvudenhet. Hon har alltid med sig sin mobiltelefon, 
ska man komma ihåg att ta med sig en ny enhet är det lätt 
att man glömmer den. För att öka förståelden i 
programmet. Hon tycker att programmet är lätt att förstå 
sig på, speciellt när man har en manual att följa. Däremot 
tycker hon att det kan vara svårt att ladda ner programmet 
från en hemsida. Kanske hade varit bättre om det låg på en 
CD-skiva som medföljde produkten. Så att man lätt kan 
ladda upp det på en ny mobiltelefon. Marika tror även att 
många i vår målgrupp kan komma att använda MindMe 
dagligen. 

Mjukvara:
Ikonerna som hjälper användaren att förstå menystrukturen behöver vara tydliga. För att 
starta MindMe tycker hon att vi ska byta från en bock till tummen upp. 
Nollställa 0<-1 och Min Dag ska vara representerad av en almanacka och en klocka. Hon 
vill även att vi ska förstärka tal och ljud med noter. 
Däremot tycker hon verkligen att programmet är anpassat efter användaren.

Fästanordningar:
Tycker att det är lätta och användbara fästanordningar. Kan hända att minnet är lite 
klumpigt om man vill sitta på sin plånbok. Dokumenthaken kan lätt fästas i andra saker 
utöver nycklar. I övrigt tycker Marika att minnet är bra, mjuka och runda former.
 
Övrigt:
Marika tycker att det hade varit jättebra med en interaktiv CD skiva som berättar hur man 
använder MindMe. De är kanon i kombination med den vanliga manualen och Quickstart 
manualen. 
Hon tror framför allt att MindMe kan bidra till en lugnare vardag. 
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Utvärdering Joel Bäckman, 12 år

 Möte på Bojen, 2009-04-27, 14.00-14-40
Närvarande: Malin Albertsson, Victoria Hedman, Joel Bäckman och Frida som arbetar  
på Bojen. 

Användning:
Joel tycker MindMe skulle vara användbar i sin vardag. Han gav redan i början av 
intervjun exempel på då han, eller hans vänner har glömt mobiltelefon och nycklar. Han 
beskriver en vän som skaffar sig ca. 10 nya mobiler varje år och anser sig själv kunna 
rekommendera MindMe även till honom. Häromdagen glömde även Joel sin väska i 
skolan. Då han använder mobiltelefonen mycket ofta ser han att ett hjälpmedel som styrs 
från hans mobil skulle användas vardagligen. Han är väldigt inställd på att ha med sig 
mobilen varje dag, och hans mamma påminner honom ofta att ta med den vart han än går. 
Han beskriver att han ”ofta tänker på att ta med sig någonting, och så ”POFF”, så 
försvinner tanken, och jag har glömt vad det var jag skulle ta med mig”. Ett annat citat 
som Joel upprepar under intervjun är ”ibland är minnet kort”. Joel skulle vilja ha 
möjligheten att ställa in vilket avstånd MindMe reagerar på och även kunna fästa 
MindMe på sina skolböcker. 

Mjukvara:
Överlag manövrerar Joel mycket bra i MindMe´s menyval i mobiltelefonen. Han säger 
sig vara teknikintresserad och anser programmet enkelt att förstå. Han tycker det är bra 
att det finns både text och bild, då det är lättare att förstå. Frida flikar in och påpekar att 
bilder är väldigt viktigt i programmet, då många av de barnen som är verksamma inom 
Bojen har svårt att både stava och läsa, men istället har fotografiskt minne. Om mobilen 
blir stulen, undrar Joel vad som händer med programmet.

Funktioner:

SEKRETESS
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Logotyp och manual:
Quickstarten kändes mycket lättare att gå efter, i jämförelse med manualen med mer text. 
Annars var det bra att det fanns tre olika manualer att välja mellan, kanske kan de ha 
olika färger, så man vet vilken som är vilken. Logotypen kunde Joel inte tyda, dock 
tyckte han att det var fint att nålen lyste blått på logotypen. 

Övrigt: 
Joel tycker att MindMe skulle öka hans känsla av självständighet, då den hjälper honom 
att komma ihåg att ta med sig allt och inte lägger ifrån sig sina viktiga grejer. Joel 
avslutar intervjun med ett skratt: ”Denna skulle faktiskt jag vilja ha, och då ska jag nog 
köpa en till min mamma också, hon behöver den lika mycket som jag”
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Utvärdering Frölunda Data, potentiell kund av produkten, 090507

Projektgruppen presenterade produkten med hjälp av en Power Point. Lennart  
Ulin, VD,  och Eva Bergek, datapedagog, fick sedan testa produkten och dess  
funktioner.  

Användning:
Eva påpekar även att många av de unga fokuserar på att ta med en sak, 
nämligen sin mobiltelefon. Därav anser hon att det är genialt att använda 
mobiltelefonen som ett hjälpmedel. Hon tror att, efter 
finjustering av programvara, MindMe kommer kunna nå 
ut till en bred marknad. Hon påpekar även att det finns en 
större marknad av produkten, så som gemene man. Lennart 
och Eva lägger även till att de är intresserade av produkten och är villiga att 
skjuta in med pengar för att produkten ska kunna finjusteras samt att projektet ska 
kunna fortlöpa.

Mjukvara:

SEKRETESS

Fästenheter:
Minnen är små och söta. De är lätta att fästa och känns sköna att hålla i handen. I övrigt 
har de inte mer att tillägga om dem. 

Övrigt:
De ger projektgruppen förslaget att söka bidrag genom Hjälpmedelsinstitutet. Frölunda 
Data är fortfarande mycket intresserade av att få sälja produkten. Men vill först se en 
skalenlig, fullt fungerande prototyp. De ser stor potential i produkten och fortsätter ge 
tips på hur man kan nå marknaden. Exemplevis genom att beställa komponenter från 
Taiwan, något som de gör i ett av deras projekt. Dom avslutar med att säga att det här är 
ju mycket bättre än att ha en dörrmatta med påminnelsen ”KOM IHÅG”.
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Ytterligare 2 personer deltog vid en utvärdering av MindMe, dock ligger 
dessa under sekretess efter förfrågan.
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BILAGA 22  – RESULTAT I JÄMFÖRELSE MED KRAVLISTA

Krav
SEKRETESS

Önskemål

SEKRETESS
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BILAGA 23 -  NAMNVAL

MindIt

KompMind

MindKomp

SuperMind

UltraMind

MindU

2ndMind

TrustUMind

TrustMyMind

MindMatch

MindIf

MindMe

EasyMind

TrustMind ->TMind

UMind

MindPad

KindMind ->KindofMind 

MindMark

Majkan (slogan my kind of mind)

MindCheck

MindSense

MindTag

NotePoke

ReNote

NoteMe

NoteU

NoteIt

MindNote

NoteIf

EasyNote

TrustMe

TrustTag

TrustMind

TrustMemo

TrustPad

TrustU

MobTrust

AlarmMe

AlarmU

AlertMe

AlertU

MemoCheck

MemoSafe

MemoSense
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BILAGA 24 -  LOGOTYPE

För att generera en logotyp som är fungerande för produkten MindMe genomfördes än en 
gång en tyst Brainstorming inom gruppen. Under Brainstormingen fick endast positiv 
kritik framkomma beträffande de framtagna förslagen. De förslag som genererades 
utvärderades sedan av både projektgrupp och uppdragsgivare. Den logotyp som är 
markerad med röd text är den logotyp som projektgruppen bestämde sig för att arbeta 
vidare med.Efter Brainstorming inom gruppen minskade antalet logotyper till fyra 
stycken. Dessa utvärderades sedan gemensamt med uppdragsgivaren. Den valda 
logotypen är markerad med rött. 
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BILAGA 25 – PROJEKTORGANISATION
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BILAGA 26 – BROSCHYR
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BILAGA 27 – DIPLOM AFFÄRSIDÈ
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Vid utförande av affärsidén var projektets namn Paraplyminne
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