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Sammanfattning  

Forskning inom informatikområdet som berör användare med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och handledsburna hjälpmedel inkluderar primärt barn, trots 

att även vuxna lever med denna typ av diagnoser. ADHD är en sådan 

funktionsnedsättning, vilket kan innebära utmaningar som leder till konsekvenser 

över flera områden i livet. Då fåtalet studier inom området involverar vuxna med 

ADHD, ämnade studien att involvera sju vuxna deltagare med ADHD i ett 

explorativt designarbete. Studien undersökte hur ett handledsburet digitalt 

hjälpmedel kan utformas med kvaliteter som stödjer vuxna med ADHD vid 

tidsplanering och utförande av vardagssysslor. Studien syftar till att skapa kunskap 

och förståelse kring målgruppen, samt undersöka behov och begränsningar utifrån 

målgruppens funktionsnedsättning. Studien innefattar kvalitativ designforskning 

som utgjordes av litteratursökningar, djupintervjuer, skissarbete, fokusgrupp och 

designvärdering. Det empiriska materialet från metoderna ledde studien mot 

identifierade kvaliteter: stöd i genomförande, stöd i tidsbedömning, anpassade 

notifikationer, kompletterande feedback, individuella anpassningar, direktåtkomst 

och visuell överblick. Kvaliteterna presenteras med tillhörande gestaltningsförslag 

för ett handledsburet digitalt hjälpmedel med fokus på utseende och funktion i syfte 

att konkretisera kvaliteterna. Studien genererade slutsatser som: målgruppen är i 

behov av ett stöd i genomförande; målgruppen stödjs av kompletterande notifiering 

som är mindre störande; individuella anpassningar är en förutsättning för bibehållen 

motivation; ett lättåtkomligt system minskar risken för missade eller undvikande av 

uppgifter. 
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Abstract  

Research within informatics regarding users with neurodevelopmental disorders 

and wrist-worn assistive technology primarily includes children, even though adults 

also live with neuropsychiatric disabilities. One such disability is ADHD, which 

can cause varying degrees of challenges in daily tasks that lead to consequences. 

Since few studies in the field involve adults with ADHD, the study involved seven 

adults diagnosed with ADHD as participants in an exploratory design work. The 

study investigates how a wrist-worn digital artefact can be designed with qualities 

that supports adults with ADHD in time management and execution of everyday 

tasks. This, to create knowledge and understanding, as well as investigate needs and 

limitations associated with ADHD. Qualitative design research was conducted 

utilizing literature evaluations, in-depth interviews, sketch work, focus groups, 

followed by design evaluation. The empirical material collected during the study 

identified the qualities: support in implementation, support in time assessment, 

personalized notifications, complementary feedback, individual adaptation, direct 

access, and visual overview. The qualities are presented with associated design 

proposals for a wrist-worn artefact with focus on appearance and function to 

concretize the qualities. The study generated conclusions such as: the target group 

needs a support in implementation; the target group is supported by supplementary 

notification that is less disruptive; individual adaptations are a prerequisite for 

maintaining motivation; An easily accessible system reduces the risk of missing or 

avoiding tasks. 
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1. Inledning  
Forskning inom informatikområdet som berör användare med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och handledsburna hjälpmedel inkluderar primärt 

barn, detta trots att även vuxna lever med denna typ av diagnoser. Sedan 2009 är 

Sverige juridiskt bunden till den konvention som berör rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Kunskapsguiden, u.å.-b). En central del i konventionen riktar 

sig mot att ge individuellt stöd och lösningar, samt se över tillgängligheten för 

dessa. Syftet är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för människor med 

diverse funktionsnedsättningar. Detta för att ge möjligheten till att leva ett 

självständigt liv, samt vara lika delaktiga som andra i samhällslivet 

(Kunskapsguiden, u.å.-b). Trots detta upplever flera personer i samhället att de inte 

får den hjälp de behöver. Specifikt ses en brist i stöd och hjälpmedel för de med 

osynliga funktionsnedsättningar (Aftonbladet, u.å.). Den neuropsykiatriska 

diagnosen ADHD är en sådan form av osynlig funktionsnedsättning och kan 

kännetecknas av problem med uppmärksamhet, impulskontroll eller att reglera sin 

aktivitetsnivå (Kunskapsguiden, u.å.-a). Socialstyrelsen (u.å.) redogör för 

exekutiva begränsningar; att glömma tid, deadlines, ignorera viktiga uppgifter och 

frustration över oförmågan att organisera sig, vilket kan ge konsekvenser över flera 

områden i livet hos en vuxen person med ADHD.  

 

I en artikel i Skolvärlden (u.å.) berättar 26-årige Johanna om sina begränsningar i 

vardagen på grund av sin ADHD. Hon menar att hon vissa dagar har 

koncentrationssvårigheter vilket leder till att hon kommer av sig och kan behöva 

påminnas om vad hon gör. Johanna lyfter även att hon upplever problem med att 

planera, organisera och prioritera, vilket medför trötthet, en känsla av att vara 

hämmad och att inte passa in (Skolvärlden, u.å.). Likt Johanna upplever Sandra 

Neuman (Svenska Yle, u.å.) problem i vardagen på grund av sin ADHD-diagnos 

som hon fick i vuxen ålder. Sandra berättar att rutiner är viktiga för att hennes 

vardag ska fungera. Hon förklarar också att ett typiskt drag hos en person med 

ADHD är att ofta dra i gång projekt, men att det finns svårigheter med att fullfölja 

och avsluta dem. Innan diagnosen berättar Sandra att hon har haft problem med att 

komma ihåg att göra viktiga saker, exempelvis att ta sitt insulin, vilket hon sedan 

fick bekräftat berodde på sin  ADHD-diagnos Svenska Yle, u.å.).  

 

Larson, Aiff, D. och Aiff, H. skriver i Läkartidningen (2022) att flera olika 

stödinsatser bör erbjudas för att förbättra vardagssituationen för vuxna med ADHD. 

Utmaningar med att planera, prioritera och organisera kan kräva kognitiva 

hjälpmedel som stöd, såsom kalender, schema, tidshjälpmedel och applikationer. 

Då ADHD ofta har en övergripande påverkan på individens liv kan det leda till 

misslyckanden med studier eller yrkesliv, vilket även ökar risken för dålig 

självkänsla eller socialt utanförskap (Läkartidningen, 2022). I dagsläget finns 

applikationer på marknaden som är tänkta att fungera som hjälpmedel för personer 

med ADHD (ADHD Care, 2021). De flesta applikationer som berör 

vardagsplanering är sådana med kalenderfunktion och timer som exempelvis Håll 

koll med funktioner som kalender, timer och checklista och Visual timer som ger 

en visuell presentation av hur mycket tid som finns kvar. Genom sjukvården finns 
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även Abilia, ett företag som erbjuder bland annat tjänsten HandiKalender som 

kognitivt stöd. För att få tillgång till tjänsten krävs en förskrivning genom kommun 

eller landsting (Abilia, u.å.).   

 

Forskning inom informatik har tidigare rapporterat att det finns en önskan om att 

använda digitala hjälpmedel hos användare, men att specifikt vuxna med ADHD 

upplever att nuvarande tidshanteringshjälpmedel är ineffektiva (Desrochers, Tuson 

& Magee, 2019). Det har samtidigt visat sig att notifikationer ökar 

hyperaktivitetssymptom såsom impulsivitet, svårighet att prioritera och tidsplanera 

samt fokusera på en uppgift, något som särskilt kan härledas till 

funktionsnedsättningen ADHD (Kushlev, Proulx & Dunn, 2016).  

 

Forskning inom informatikområdet som berör neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar visar även att flertalet studier och framtagna hjälpmedel 

riktats till barn (Flobak m.fl., 2018; Motti, 2019b; Sonne, Marshall, Obel, Hove 

Thomsen & Grønbæk,  2016). Motti (2019b) observerar att fåtalet studier involverar 

vuxna med ADHD,  detta trots att funktionsnedsättningen kan ha en stor påverkan 

även i vuxna individers vardag. Motti (2019b) argumenterar även för att involvera 

målgruppen som aktiva forskningsdeltagare dels för acceptans, dels för att 

upprätthålla ett engagemang för den design som forskningen leder fram till. 

Användarcentrerad designforskning bör tillämpas genom dedikerade metoder, 

lämpligt stöd och vägledning för att förstå behoven hos vuxna användare med 

ADHD (Motti, 2019b).  

 

Enligt Cibrian m.fl. (2020) är forskning inom informatik och handledsburna 

artefakter som hjälpmedel för användare med Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar fortfarande underutforskade. Cibrian m.fl. (2020) påpekar 

att framtida forskning behöver rikta in sig på kompletterande interaktion, såsom 

röst, haptik och gester för att väga upp till de begränsningar som handledsburna 

artefakt har. Motti och Caine (2016) konstaterar även att problem med 

handledsburna artefakter rör sig om designproblem som är relaterat till de 

explorativa designfaserna, samt bristen på riktlinjer, standarder och involveringen 

av användare under utvecklingsstadiet. För att förbättra interaktionsdesign av 

handledsburna artefakter krävs kunskap och förståelse för användaren och 

användarkontexten, eftersom användning är individuell sett till behov, 

begränsningar och kontext (Motti & Caine, 2016).  

 

Med en utgångspunkt i ovan nämnda forskningsresultat har det identifierats ett 

utrymme att vidare undersöka digitala handledsburna hjälpmedel samt vuxna 

personer med ADHD som forskningsdeltagare. Då det konstaterats att det finns en 

brist på riktlinjer och standarder, samt kunskap om användarnas behov och 

begränsningar ämnar denna studie undersöka kvaliteter; särskilda egenskaper av en 

design som kan stödja målgruppen som användare.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Studien har som avsikt att bygga vidare specifikt Motti och Caine (2016) samt 

Mottis (2019b) forskningsresultat. Motti och Caine (2016) har konstaterat att 
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problem med handledsburna artefakter rör sig om designproblem som är relaterat 

till de explorativa faserna i en designprocess. Motti (2019b) konstaterar avsaknaden 

av involveringen av vuxna med ADHD som aktiva forskningsdeltagare (Motti, 

2019b). Genom kvalitativ designforskning syftar studien därför till att dels 

involvera målgruppen som aktiva forskningsdeltagare i ett explorativt designarbete, 

dels skapa kunskap och förståelse för vilka kvaliteter av en design som kan stödja 

målgruppen vid tidsplanering och utförande av vardagssysslor. Detta för att 

kumulativt bidra till den forskning som presenterats av Motti (2019b) samt Motti 

och Caine (2016).  

 

Syftet har arbetats ned i följande frågeställning som vägleder studien:  

 

Hur kan ett handledsburet digitalt hjälpmedel utformas med kvaliteter som stödjer 

vuxna med ADHD vid tidsplanering och utförande av vardagssysslor?   

1.2 Avgränsningar  

Studien avgränsas till att beröra diagnosen ADHD. Övriga diagnoser/tillstånd inom 

samlingsnamnet NPF utesluts ur studien. Studien kommer inte heller beröra barn 

med ADHD, utan vuxna i myndig ålder. Källor som används i litteratursökningen 

avgränsas till att publiceringsdatumet inte överstiger 5 år. Källor publicerade före 

2016 exkluderas därför från studien.  

1.3 Begreppsdefinitioner  

ADHD (eng. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) – En neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som påverkar förmågan att koncentrera sig och styra och 

kontrollera beteenden. Den kan också påverka hur aktiv eller intensiv du är (1177, 

u.å.). 

 

Digital artefakt (eng. Digital artifact) – Något som är gjort av människan. 

Vanligen används begreppet för fysiska materiella ting, vars grundläggande 

struktur och funktionalitet möjliggörs av informationsteknik (Löwgren & 

Stolterman 2004).  

 

Digitalt hjälpmedel (eng. Assistive Technology) – Stöd i form av digitalt verktyg 

som kan användas i olika sammanhang, såsom i utbildning och vardagsliv. 

Begreppet omfattar olika typer av teknisk utrustning, exempelvis programvaror, 

surfplattor och mobiler (SPSM, u.å.).  

 

Exekutiva funktioner (eng. Executive functions) – Hjärnans och psykets system 

som reglerar planering och genomförande av handlingar, samt för målstyrd 

hantering av problem och uppgifter som man ställs inför (Psykologiguiden, u.å.).  

 

Explorativ design (eng. Exploratory design) – Att överblicka mängden av 

möjliga lösningsansatser och värdera framkomlighet och potential i olika riktningar 

(Löwgren, 2018). 
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Feedback (sv. Återkoppling) – Feedback är en respons från ett digitalt system 

baserat på en användares inmatning (Lim, Stolterman & Tenenberg, 2008). I denna 

studie handlar feedback om återkoppling i form av en påminnelse eller biologiska 

data, såsom puls.  

 

Kvalitet (eng. Quality) – Ett inre värde eller egenskaper av en artefakt. Kvaliteter 

kan handla om en användares motiv för att engagera sig med en digital artefakt, den 

omedelbara upplevelsen av att interagera med en artefakt, samt användningen i 

brukssituation (Löwgren & Stolterman, 2004).    

 

Haptik (eng. Haptics) – Upplevelsen av tyngd och motstånd som en fysisk känsla. 

Haptik används som feedback i ett användargränssnitt genom exempelvis vibration 

eller tryck (IT-ord, u.å.).  

 

Neurotypisk (eng. Neurotypical) – Ett objektivt sätt att beskriva personer som inte 

har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Autism och Aspergerförbundet, 

u.å.).  

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) (eng. Neurodevelopmental 

disorders (NDD)) – Innebär att hjärnan fungerar annorlunda och leder till olika 

kognitiva svårigheter. I begreppet NPF ryms ADHD, Autismspektrumstillstånd, 

språkstörning och Tourettes syndrom (Hjärnfonden, u.å.).  

 

Taktil stimulering (eng. Tactile stimulation) – Medveten och strukturerad 

beröring i form av strykningar eller tryck. Taktil stimulering aktiverar 

beröringsreceptorer som leder till oxytocinsystemet, kroppens må bra-hormon 

(Beröring, u.å.). 

  

Vardagssysslor (eng. Everyday chores) – Hushållsarbete som görs för att ha 

ordning i hemmet. Exempel på vardagssysslor är att städa, diska, tvätta, handla 

och laga mat (Ung och asperger, u.å.).  

1.4 Disposition av uppsats 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: I kapitel 2 återges en litteraturgenomgång 

av den senaste forskningen som kan bidra till relevanta underlag till studien. Kapitel 

3 följs av en metodgenomgång för den kvalitativa undersökning som studien bygger 

på. Fortsättningsvis redogörs resultatet med efterföljande analys i kapitel 4 där 

kvaliteter och gestaltningsförslag presenteras. Resultatet följs av en diskussion i 

kapitel 5, samt kapitel 6 redogör för slutsatserna som sedan avslutas med fortsatt 

forskning.   

 

2. Litteraturgenomgång 
Denna studie inleddes med en genomgång av den senaste forskningen inom 

informatikområdet. Kapitlet berör NPF, wearables, notifikationer, haptik, samt 

visuell kommunikation. 
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2.1 Designriktlinjer för NPF  

 2.1.1 Riktlinjer för designforskning  

Motti (2019b) analyserar i en artikel data från 74 forskningsartiklar inom området 

som berör användare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Motti (2019b) 

granskar litteraturen och finner att de flesta implementerade teknikerna består av 

spel med fokus på att träna neurodiversa i självreglering, uppmärksamhet och 

kommunikationsförmåga. Motti (2019b) konstaterar även att tidigare forskning 

främst använder barn, vårdtagare eller psykologer som deltagare. Få studier 

involverar vuxna med NPF. De flesta artefakterna riktar sig även till användare med 

Autismspektrumtillstånd trots förekomst av andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (Motti, 2019b).  

 

Motti (2019b) hävdar att involvering av användare med ADHD som aktiva 

forskningsdeltagare i designprocessen är avgörande för acceptans och att 

upprätthålla engagemang för den design som forskningen leder fram till. Motti 

(2019b) framför att användarcentrerad forskning behöver använda dedikerade 

metoder, lämpligt stöd och vägledning för att förstå behoven hos användare med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och involvera användarna tidigt i 

designprocessen.  

 

Motti (2019b) föreslår nya riktningar och metoder för forskning och teknologier 

som designas för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

redogör för faktorer som forskare måste beakta i designarbete och deltagande 

design. Följande rekommendationer definieras (Motti, 2019b): 

 

1. Tänk på kontexten: för att säkerställa lämplig stabilitet behöver 

användarmiljön beaktas. Om fysiska förflyttningar förekommer kan 

datainsamlingen påverkas, placering måste vara lämplig. 

 

2. Upptäck tecken på distraktion: om distraktion uppstår i en studie kan 

sessionen behöva avslutas eller pausas för att återfå deltagarfokus. En 

session bör vara kort för att undvika trötthet eller distraktion hos deltagarna. 

Multimodal återkoppling rekommenderas, korta instruktioner och kort 

varaktighet på experiment.  

 

3. Gör deltagarna bekväma: genom att anpassa miljön bör utredarna sträva 

efter en stressfri miljö. Lättviktiga artefakter förhindrar partiskhet vid 

datainsamling medan åtsittande utrustning avråds på grund av obehag. 

Desensibilisering kan hjälpa till att förbereda deltagarna för datainsamling.  

 

4. Minimera stresskällor: helt uppslukande virtual reality erbjuder en intensiv 

sensorisk upplevelse, skild från skärmbaserad interaktion. Personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan uppleva svårigheter med 

sensorisk input. Om VR ska undersökas bör den sensoriska belastningen av 

systemet anpassas.  
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5. Undvik frustration genom att använda positiv återkoppling: använd 

uppmuntran och belöningar som styrmedel.  

 

6. Sträva efter anpassning: varje person med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning har unika behov, därför krävs anpassning i innehåll, 

funktioner och text. Feedback bör anpassas till användarnas preferenser och 

sensoriska problem såsom att undvika överstimulering för ljud och ljus.     

 

2.1.2 Riktlinjer för digitala hjälpmedel  

Sonne m.fl. (2016) granskar i sin studie digitala hjälpmedel för personer med 

ADHD och forskning som berör diagnosen. Utifrån undersökningen fastställs 

riktlinjer för att vidare utforska och utveckla hjälpmedelsteknologier för personer 

med ADHD. Undersökningen riktats till barn och utesluter därmed vuxna personer 

med ADHD. Sonne m.fl. (2016) identifierar att tidigare forskning inom området 

fokuserat på enskilda system och inte anvisningar för vidare forskning om hur man 

designar teknik för ADHD-domänen. Sonne m.fl. (2016) påpekar att 

forskningsområdet för HCI (Human-computer interaction) saknar utformade 

strategier som stödjer forskare i teori- och idéfasen för att utveckla hjälpmedel.  

 

Som riktlinjer förslår Sonne m.fl. (2016) genom den analyserade data, att struktur 

är fördelaktigt för personer med ADHD, då det leder till större sannolikhet att lyckas 

slutföra uppgifter om de sker i förutsägbara mönster. Sonne m.fl. (2016) konstaterar 

även att det är gynnsamt att begränsa externa distraktioner för att förhindra brister 

i uppmärksamheten hos användarna. Det kan vara att minska ljud, och som exempel 

förklarar de distraherande ljud som finns i skolmiljö. Utifrån studien bedömer även 

Sonne m.fl. (2016) att belöning är en viktig faktor i design för målgruppen.  

 

Genom studien observeras även att det finns ett outforskat utrymme för effekten av 

insamling av objektiva och subjektiva data från personer med ADHD relaterat till 

sömn, stress och psykiskt välbefinnande (Sonne m.fl., 2016). Sonne m.fl. (2016) 

föreslår att sådana data skulle kunna ge nya insikter om hur dessa är relaterade, 

detta för att öka kunskap om personernas funktionsnedsättning. Det kan handla om 

sensorer i tekniken som samlar in data såsom ljud, rörelse och temperatur, vilket 

skulle kunna öka förståelsen för vilka förhållanden som utlöser impulsivitet och 

distraktion (Sonne m.fl., 2016).  

2.2 Wearables  

Wearables är kroppsburna artefakter som kan inkluderas av exempelvis kläder, e-

textilier, accessoarer, smartklockor. Wearables har kapaciteten att förse användaren 

med information och tjänster (Motti, 2019a). Motti (2019a) beskriver i sin artikel, 

fördelarna med kroppsburna artefakter, vilket utgörs av dess tillgänglighet som gör 

att artefakten på ett underlättande sätt kan möta en användares olika behov. I 

dagsläget beskriver Motti (2019a) att det finns flera kroppsburna artefakter som 

bland annat kan fungera som ett hjälpmedel för att uttrycka sig emotionellt. För 

användare med NPF-diagnoser har speciellt utformade bälten utforskats för att 

kontrollera impulstalande vid exempelvis ADHD. Till skillnad från ovan nämnda 
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kroppsburna artefakter står handledsburna artefakter ut på grund av dess familjära 

utseende och utbredning i samhället (Motti, 2019a). Motti (2019a) räknar upp att 

det i dagsläget finns flera smartklockor på marknaden; FitBit, android Wear OS, 

Samsung Tysen etcetera, som användare är vana vid att använda. Forskning på just 

handledsburna artefakter har fokuserat på känslomässig reglering, stressavlastning 

och självreglering (Motti, 2019a). 

 

Flobak m.fl. (2018) påpekar avsaknaden av designforskning som berör och stödjer 

vuxna med ADHD. Av undersökningen framgår det att målgruppen upplever 

utmaningar med tidshantering, social interaktion, arbetsrelaterad stress och 

hushållsrelaterade sysslor. Studien visar även att det finns ett särskilt behov av att 

stanna upp för att fokusera sina tankar på en aktivitet (Flobak m.fl., 2018). Flobak 

m.fl. (2018) skapar en applikation genom participativ design för att utforska 

effekten av att designa en artefakt med tidsfasta övningar för att förbättra emotionell 

och kognitiv kontroll hos vuxna med ADHD. Ur studien presenteras ett interaktivt 

system i form av en applikation kopplad till en handledsburen artefakt med sensorer 

som hanterar data såsom aktivitet, temperatur och hjärtfrekvens vilken visualiserar 

nivåerna till användaren för att stärka självkännedom (Flobak m.fl. 2018). Genom 

att data pekar på att användaren blivit distraherad signalerar systemet till 

användaren att stanna upp för att återta fokus i pågående aktivitet. Däremot pekar 

Flobak m.fl. (2018) på att ytterligare undersökningar behöver göras för att mäta de 

potentiella fördelarna med att kombinera fysiologisk data med att utföra sysslor.  

2.2.1 Hjälpmedel för tidshantering  

Desrochers, Tuson och Magee (2019) undersöker hjälpmedel för tidshantering för 

vuxna med ADHD. Studien utgörs av en enkätstudie med 55 deltagare, i denna 

ingår både målgruppen och neurotypiska personer. Ur enkätstudien rapporteras 

flera hjälpmedel som deltagarna använder och bland dessa lyfts bland annat 

kalender, timers och listor. Resultatet visar också att det finns en önskan om digitala 

hjälpmedel och det specifikt hos de diagnostiserade med ADHD (Desrochers, 

Tuson & Magee, 2019). Desrochers, Tuson och Magee (2019) hävdar att det är 

viktigt för de deltagare med ADHD att kunna använda alarm, notifikationer och 

timers som ett verktyg för tidshantering. Desrochers, Tuson och Magee (2019) drar 

slutsatsen utifrån enkätstudien att deltagare med ADHD upplever att nuvarande 

tidshanteringshjälpmedel är ineffektiva.  

 

Eriksson, Gustafsson, Larsson och Hansen (2017) studerar tidshantering för barn 

med ADHD. Forskning pekar på att barn med ADHD kan ha svårt med 

tidsuppfattning och tidshantering vilket kan leda till missade deadlines och 

inplanerade möten (Eriksson m.fl., 2017). I studien genomför Eriksson m.fl. (2017) 

en iterativ designprocess med deltagande design av ett handledsburet hjälpmedel. 

Artefakten möjliggör avläsning av tid med vibrationer på huden och en visuell 

timer. I stället för att användaren läser till sig textbaserad information på klockan 

används känsel och syn för att få en uppfattning om tid.  Ur studien framkommer 

det att den traditionella analoga klockan inte möter användarnas behov vid 

tidshantering (Eriksson m.fl., 2017). Här lyfts ett mer intuitivt gränssnitt där 

exempelvis färgskiftningar för varje gången timme kan vara fördelaktigt ur ett 

användarperspektiv. Studien visar också att det finns ett behov av att en 



 14 (54) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

tidshanteringsartefakt behöver vara anpassningsbar utifrån användarens behov och 

önskemål, detta för att dels öka intresset av att använda artefakten, dels att möta 

användarens specifika behov (Eriksson m.fl., 2017).  

2.2.2 Användarupplevelse och kontext   

Motti & Caine (2016) studerar hur användarkontexten påverkar 

användarupplevelsen och interaktionen för handledsburna artefakter. Resultatet av 

studien, baserat på användarfeedback från tio handledsburna artefakter, visar på 31 

större problem. Motti & Caine (2016) redogör för att problemen rör sig om 

designproblem som är relaterade till de explorativa designfaserna samt bristen på 

riktlinjer, standarder och involveringen av användare under utvecklingsstadiet. 

Motti & Caine (2016) hävdar att en faktor för att förbättra interaktionsdesignen är 

att identifiera och förstå användaren och användarkontexten och förstå hur och när 

användaren interagerar med artefakten. Eftersom användningen av en 

handledsburen artefakt är så individuell sett till användarens behov, begränsningar 

och kontext är det svårt att designa universellt. Därför menar Motti & Caine (2016) 

att man behöver designa för att erbjuda användaren ett anpassat gränssnitt där 

användaren kan få möjlighet till att personifiera, inkludera och exkludera innehåll 

utifrån användarens önskemål och behov.  

2.3 Notifikationer   

2.3.1 Konsekvenser av notifikationer  

I en studie med 221 neurotypiska deltagare, utforskar Kushlev, Proulx och Dunn 

(2016) om hur notifikationer hos mobila enheter kan öka hyperaktivitetssymptom 

som associeras med ADHD. Kushlev, Proulx och Dunn (2016) genomför 

experiment med användare som under en veckas tid utsätts för mobila notifikationer 

kontra en vecka utan notifikationer, där resultaten visar på ett samband mellan 

mobila notifikationer och hyperaktivitetssymtom. Kushlev, Proulx och Dunn 

(2016) konstaterar att en ökad mängd av notifikationer, samt när mobiler hålls på 

nära avstånd, ger en högre grad av ouppmärksamhet och hyperaktivitet. Studien 

pekar också på att störningar av notifikationer ger konsekvenser såsom mindre 

produktivitet och sämre psykiskt välmående (Kushlev, Proulx & Dunn, 2016).  

Kushlev, Proulx och Dunn (2016) påpekar att enkla förändringar i användares 

notifikationsflöde kan förhindra de negativa effekterna som kan upplevas med 

notifikationer. Däremot menar Kushlev, Proulx och Dunn (2016) att lösningen 

potentiellt inte enbart består av att minska notifikationsflödet, utan att vissa 

användare kan tvärt om, uppleva en ökad oro kring avsaknaden av notifikationer 

vid inaktiveringen av dessa. Vilket Kushlev, Proulx och Dunn (2016) hävdar kan 

leda till en ökning av avbrott hos användare då oron och ångesten kan driva 

användaren till att titta efter notifikationer.    

 

Cibrian m.fl. (2020) trycker på vikten av att en handledsburen artefakt ska fungera 

som ett kompletterande hjälpmedel till de redan befintliga praktiker och 

tillvägagångssätt som finns att tillgå för barn med ADHD. Gällande notifikationer 

redogör artikeln för vikten av balansen mellan att uppmärksamma användare utan 

att störa användaren. Cibrian m.fl. (2020) föreslår andra typer av interaktion; haptik, 
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röst och gester som möjliga komplement till den befintliga beröringsinteraktion 

som finns hos handledsburna artefakter i dagsläget. Studien berör också 

kroppsburna artefakter och Cibrian m.fl. (2020) påpekar att specifikt handledsburna 

artefakter är i stor mån begränsade, både vid design och funktionalitet. Cibrian m.fl. 

(2020) argumenterar därför för att handledsburna artefakter som hjälpmedel bör 

designas utifrån begränsningarna och möta dessa genom att skapa balans mellan 

artefaktens lilla skärmstorlek och de sysslor som förväntas utföras med artefakten.  

2.3.2 Haptik och taktil stimulering  

I en studie utforskar Goncu-Berk, Zhang och Yilmaz (2021) taktil stimulering 

genom smart klädsel. Det fysiska gränssnittet svarar på hjärt- och andningsfrekvens 

genom automatiserad och dynamisk kompression. Goncu-Berk, Zhang och Yilmaz 

(2021) argumenterar för att textilier har stark potential att fungera som 

rehabiliterande gränssnitt för taktil stimulering. Goncu-Berk, Zhang och Yilmaz 

(2021) påpekar även att kroppsburna artefakter har potential när det kommer till att 

samla in fysiologiska data om användaren och ge feedback utifrån kroppens 

signaler med taktil stimulering.  

 

Choi och Ishii (2020) utvärderar taktil stimulering med en handledsburen artefakt 

och granskar effekten av att tillämpa automatisk biologisk feedback baserat på 

användares hjärtfrekvens. Choi och Ishii (2020) identifierar att interaktionen mellan 

huden på handleden och artefaktens taktila stimulering minimerar kognitiva 

störningar för användarna i undersökningen. Det framgår att deltagarna blir mindre 

störda av taktil stimulering i jämförelse med ljud-feedback. Trots att den taktila 

stimuleringen är subtil konstateras det att den minskar stressnivån hos användarna 

(Choi & Ishii, 2020). Choi och Ishii (2020) föreslår att funktionerna som den 

handledsburna artefakten har kan vara till hjälp för att utöva bland annat meditation, 

där användaren behöver hålla fokus på deras inre tillstånd i stället för att använda 

ljud som kan vara ett störmoment. Utifrån detta definieras följande designkrav för 

att uppnå interaktion med användare på ett icke avbrytande sätt Choi & Ishii, 2020):  

 

1. Gränssnittet bör vara bärbart och ha direkt kontakt med hud utan hår. Choi 

och Ishii (2020) motiverar utifrån tidigare forskning att handleden är den 

mest accepterade och komfortabla platsen att använda för 

långtidsanvändning.  

 

2. Gränssnittet bör vara flyttbar och lättviktig för att undvika obekväma 

känslor. Choi och Ishii (2020) menar att artefaktens struktur och form är en 

viktig faktor för designhänsyn vid taktil feedback och föreslår silikon som 

material då det är mjukt och liknar hudens textur.  

 

3. Gränssnittet bör kunna tillhandahålla olika mönster av taktil stimulering 

som liknar känslan av ett hjärtslag och vara ljudlös. Med detta menar Choi 

och Ishii (2020) att artefakten har en trycksensor som styrs efter 

hjärtfrekvensen där trycket sker på användarens hud samtidigt som 

artefaktens ovansida trycks nedåt och visuellt liknar hjärtslaget.  
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4. Den taktila stimuleringen bör vara under tröskeln för tryckkänslighet (Choi 

& Ishii, 2020).  

 

5. Gränssnittet bör interagera genom biofeedback. Choi och Ishii (2020) menar 

att detta kan vara baserat på användarens behov av antingen en lugnande 

eller upphöjande effekt då med ett regleringssystem av taktil feedback med 

olika kraft.  

 

6. All taktil feedback bör vara i realtid baserat på den aktuella användarens 

hjärtfrekvens. Detta innebär att trycksensorerna reagerar på användarens 

puls (Choi & Ishii, 2020).   

2.4 Visuell kommunikation 

2.4.1 Visuellt stöd 

I en studie genomförd av Eriksson Torgersson och Melin (2018) undersöks hur 

digitala hjälpmedel kan stödja barn i fritidsaktiviteter. Studien baseras på individer 

mellan åldrarna 2–20 med en viss grad av intellektuell funktionsnedsättning, vilket 

ingår i begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Studien berör en bred 

grupp med olika diagnoser, däribland ADHD. Skillnaderna i de olika 

funktionsnedsättningarna tas därmed inte hänsyn till i analysen av resultaten. 

Studien presenterar en planeringsapp, Plan & Do, i syftet att stödja barn i planering 

och förberedelse av diverse aktiviteter. Eriksson, Torgersson och Melin (2018) 

redogör för resultaten som visar att det finns en brist på visuellt stöd för målgruppen 

som vägledning i aktiviteter. Planeringsappen som presenteras konstateras ha en 

positiv inverkan på målgruppens sätt att hantera stegen, vad som ska göras och vad 

som kommer efter. Eriksson, Torgersson och Melin (2018) bekräftar med sin studie 

att målgruppen uppfattas mer självgående när de tillhandahålls med en överblick 

över uppgifterna, då det blir mer konkret. Eriksson, Torgersson och Melin (2018) 

hävdar att en överblick över uppgifterna visar sig bidra till mindre stress och 

utmattning vilket också påstås leda till att användaren har lättare att uppnå utsatta 

mål.  

 

3. Metod  
I följande avsnitt presenteras en metodgenomgång där genomförandet beskrivs av 

den kvalitativa undersökningen, samt vilka överväganden som gjorts.  

3.1 Val av metod  

Då syftet med studien är att undersöka hur ett handledsburet digitalt hjälpmedel kan 

utformas med kvaliteter som stödjer vuxna med ADHD i tidsplanering och 

utförande av vardagssysslor, krävdes en djupare förståelse för vilka behov 

deltagarna med funktionsnedsättningen har. Studien har inte syftat till att 

generalisera något resultat, utan motiveras endast utifrån deltagargruppen som 

sådan samt deras svårigheter kring tidsplanering och utförande av vardagssysslor 
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(Rienecker & Stray Jørgensen, 2018). För insamlandet av data användes 

metodkombination som tillvägagångssätt, detta med en strävan efter förbättrade 

forskningsfynd samt kompletterande data, vilket ger en mer komplett bild över 

området som studeras (Denscombe, 2018). Den första metoden som tillämpades 

bestod av kvalitativa djupintervjuer (se 3.4.2), vilket hade fokus på mjuka data. 

Vidare tillämpades fokusgrupp som andra metod (se 3.4.4), med värdering av 

designförslag utifrån riktlinjer inom designforskning för användare med ADHD 

(Motti, 2019b; Patel & Davidson, 2019). Detta behövdes för att kunna skapa en 

förståelse för målgruppen som undersökningen riktat sig till och kontexten de 

befinner sig i. Metoder för analys av studiens data innefattade intuitiv vinkling, 

textnära kodning samt kategorisering, i syfte att få ett brett grepp om och 

systematiskt bearbeta det totala datamaterialet, vilket förklaras närmare i avsnitt 

3.4.3 och 3.4.5 (Tjora, 2012).   

3.2 Litteratursökning  

För genomförandet av studien krävdes en litteratursökning i det inomvetenskapliga 

området informatik, detta för att skapa en översikt kring befintlig forskning som 

varit relevant för problemområdet. Därför gjordes systematiska sökningar genom 

specifika sökord i digitala databaser med utgång från problemområdet, samt 

retroperspektiva kedjesökningar. Dessa sökningar fungerade som avgränsning och 

tydliggörande av ämnet (Rienecker & Stray Jørgensen, 2018). De databaser som 

användes var ACM Digital Library, Science Direct, Summon och Sage Pub. Sökord 

som tillämpats är exempelvis ADHD, neurodevelopmental disorder, accessibility, 

self-regulation, wearables, haptics, notifications, visual support. De artiklar som 

presenteras i studien, i kapitel 2, är hämtade från ACM Digital Library, en databas 

med ämne informationsteknologi och datavetenskap. Resterande databaser saknade vid 

litteratursökningen relevanta källor för problemområdet. Utav tolv utvalda källor är 

fyra av dem extended abstracts, poster och work in progress. Dessa fyra källor användes 

för att belyser bristen på forskning inom informatikområdet som berör vuxna med 

ADHD. En avgränsning gjordes där studier är kvalitetsgranskade och ej äldre än 5 

år sedan publicering. 

3.3 Deltagare 

Studien har inte syftat till att få ett tvärsnitt av populationen, därför utgjordes 

studien av ett explorativt urval. Detta för att öka sannolikheten att skildra exempel 

som är intressanta och specifika (Denscombe, 2018). Inför sökandet av deltagare 

uppsattes två kriterier som var obligatoriska vid deltagande i studien; deltagaren 

behöver vara myndig samt ha blivit diagnostiserad med ADHD. Det har inte tagits 

någon hänsyn kring om deltagarna på något vis har andra diagnoser i kombination 

med ADHD. Deltagare söktes på sociala medier genom inlägg i Facebookgrupper. 

Två av dessa är  ADHD Sverige och Struktur för oss med ADHD/ADD, vilka 

samtliga genererade majoriteten av deltagarna. En av deltagarna faller inom ramen 

för ett bekvämlighetsurval, huvudsakligen på grund av att deltagaren uppnådde de 

två kriterier som uppsattes för att kunna delta i studien. De intressenter som 

besvarade inläggen blev tilldelade ett informationsbrev (se bilaga 1) innan 

bekräftelse av deltagande i studien. Slutligen bekräftade sju vuxna personer med 
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ADHD att delta i studien. Samtliga deltagare fick diagnosen som vuxen, tre av dem 

var sjukskrivna vid genomförandet, tre studerande och en arbetande. Nedan följer 

en presentation av hur deltagarna vidare presenteras i studien:   

 

Benämning Kön Ålder Bakgrund 

D1 Man 29 år  Studerande 

D2 Man 45 år  Sjukskriven 

D3 Kvinna 33 år Sjukskriven  

D4 Kvinna 31 år Arbetande 

D5 Kvinna 38 år Studerande  

D6 Kvinna 37 år Sjukskriven 

D7 Kvinna 27 år  Studerande  

 

3.4 Genomförande av studie 

Studien har genomförts med en medvetenhet vid författarnas egen medverkan och 

förhållningssätt kring studien. För att kunna göra trovärdiga tolkningar och förstå 

deltagarnas livsvärld, genomfördes studien med metodkombination för att samla in 

tillräckligt omfattande data (Denscombe, 2018). Nedan presenteras 

undersökningens olika delar som ämnade att leda till ett svar på frågeställningen:  

 

Figur 1: design av studie 

 

3.4.1 Designprocess  

Studiens designprocess har varit explorativ. Grunden av designarbetet utgjordes 

ifrån insamlade data ifrån djupintervjuer samt tidigare forskning som presenteras i 

litteraturgenomgången. Deltagarna involverades tidigt i studien, i syfte till att vidga 

möjligheterna för deltagarna att vara delaktiga i designarbetet. Med hänvisning till 

Motti (2019b) (se 2.1.1 riktlinjer för designforskning) motiveras även detta 

tillvägagångssätt för att skapa förståelse för deltagarnas behov, samt vilka kvaliteter 

av en design som kan leda till acceptans och engagemang. För att svara på 

frågeställningen, hur ett handledsburet digitalt hjälpmedel kan utformas med 

kvaliteter som stödjer vuxna med ADHD vid tidsplanering och utförande av 

vardagssysslor, följdes insikterna från djupintervjuerna designarbetet vidare till en 

fas av divergent skissarbete.  
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Skissarbetet i den divergenta fasen behandlade så kallat filterdimensioner (Lim, 

Stolterman & Tenenberg, 2008). Vid skissarbetet tillägnades aspekter som berör 

utseende och funktionalitet. Skisserna för utformning inkluderade exempelvis 

former, färger, relationer mellan olika element medan skisserna för funktionalitet 

berörde föredragna funktioner och scenarier som förväntas användas i 

brukskontexten (Lim Stolterman & Tenenberg, 2008). Som Lim, Stolterman och 

Tenenberg (2008) argumenterar för, är avgränsande kvaliteter i en designidé som 

mest effektiv för skapandet av meningsfull kunskap om den slutliga designen.  

 

Skisser och designidéer konvergerades mot flera sammansatta skisser som 

användes för vidare värdering och diskussion hos deltagarna sinsemellan vid en 

fokusgrupp. Likt det Buxton (2007) förklarar kan de tänkta användarnas värdering 

av skisserna påverka utformningen av en design. Skisserna som stöd till 

fokusgruppens agenda uppmuntrade deltagarna att involvera sig i designarbete och 

dela åsikter, känslor och attityder. Vidare kunde denna data stödja insikter behov 

och mål, samt leda arbetet mot identifierade kvaliteter (Martin & Hanington, 2012).  

 

Efter värdering av de sammansatta skisserna och eftervarande analys samt 

identifiering av kvaliteter följdes designprocessen av konvergering och revidering 

av skisser, vilket sedan tillsammans med de identifierade kvaliteterna presenteras 

som gestaltningsförslag (se. 4.3 Identifierade kvaliteter). Gestaltningsförslagen 

presenteras med grund i de filterdimensioner (utseende och funktionalitet) som 

angetts ovan och som underlag för de kvaliteter av ett handledsburet hjälpmedel 

som kan stödja vuxna med ADHD i tidsplanering och utförande av vardagssysslor. 

Gestaltningsförslagen redovisas endast som möjliga riktningar, samt som stöd 

utifrån kvaliteterna och ämnar inte användas som svar på frågeställningen.   

3.4.2 Kvalitativa djupintervjuer  

Målet med intervjuerna i studien var att skapa fria samtal med deltagarna i relation 

till problemområdet (Tjora, 2012). Enskilda djupintervjuer genomfördes därför 

med öppna frågor (se bilaga 2). De öppna frågorna syftade till att ge deltagarna 

möjlighet att gå in på djupet och berätta om sina erfarenheter, åsikter och attityder 

kring digitala hjälpmedel, deras diagnos och svårigheter som den medför (Tjora, 

2012). Intervjuerna genomfördes på distans genom det digitala mötesrummet 

Zoom, vilka samtliga spelades in för att i efterhand transkriberas och sedan 

analyseras. Då deltagarna har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning var det 

särskilt viktigt att samtliga deltagare gavs möjligheten att bestämma tid för 

genomförandet, i den miljön som de själva föredrog och med pauser vid behov 

(Motti 2019b). Syftet med detta var att bidra till en mer avslappnad och bekväm 

stämning för deltagarna (Tjora, 2012).  

 

Djupintervjuerna strukturerades enligt tre huvudkategorier; uppvärmningsfrågor, 

reflexionsfrågor samt avrundningsfrågor (Tjora, 2012). Uppvärmningsfrågorna 

eftersträvades ha en ingående roll för själva intervjun, mer informella frågor 

ställdes, där mindre eftertanke krävdes av deltagaren för att denne skulle bekanta 

sig med intervjusituationen och känna trygghet i den. Frågor som ställdes berörde 

deltagarens ålder, intressen, arbetssituation etcetera. Den andra huvudkategorin, 

reflexionsfrågorna, syftade till att uppta den största delen av intervjun och utgjordes 
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av beskrivande frågor vilka öppnade upp för djupare berättelser från deltagarens 

sida. Ibland krävdes det uppföljningsfrågor som vägledning till djupare svar och 

ibland räckte det med att en reflexionsfråga ställdes för att leda deltagaren till att 

även besvara flera efterföljande reflexionsfrågor. Efter reflexionsfrågorna frågades 

deltagaren ut angående hur upplevelsen av intervjun hade varit samt om denna hade 

några tankar om studien som sådan, detta genom så kallade avrundningsfrågor. 

Slutligen informerades deltagarna om vart studien var i processen samt vad som 

avsågs genomföras framöver.  

3.4.3 Bearbetning och analys av djupintervjuer 

Efter genomförandet av de kvalitativa djupintervjuerna påbörjades analysen genom 

transkribering och intuitiv vinkling. Den intuitiva vinklingen utgjordes av en 

sammanställning av intressant data över samtliga intervjuer. Genomförandet av den 

intuitiva vinklingen syftade till att få ett brett grepp om det totala datamaterialet 

samt ge inspiration för vidare systematisk analys (Tjora, 2012). Efterföljande steg i 

analysen genomfördes med textnära kodning. Syftet med den textnära kodningen 

var att bearbeta intervjudata i kronologisk ordning för att etablera koder. Koder i 

detta fall syftade till ord eller uttryck som beskriver relevanta segment ur 

intervjudata. Vidare ledde den systematiska kodningen till kategorisering. 

Kategorisering avsåg att strukturera studiens analysdel (se kapitel 4). Detta gjordes 

genom att gruppera de koder som tagits fram i det föregående steget samt sålla ut 

de koder som ansågs icke-relevanta för frågeställningen (Tjora, 2012).  

3.4.4 Fokusgrupp 

Då studien fokuserade på en specifik målgrupp, vuxna personer med ADHD, var 

det nödvändigt att skapa förståelse för deltagarnas attityder och upplevelser av 

digitala hjälpmedel utifrån deras behov och begränsningar. Förståelse skapades 

genom fokusgrupp, en gruppintervju med öppen diskussion. Metoden motiverades 

då samtliga deltagare har funktionsnedsättningen ADHD. På detta sätt kunde 

deltagarna skapa en samhörighet mellan varandra och generera fler aspekter av 

deras upplevelser (Tjora, 2012). I fokusgruppen hade deltagarna möjlighet att 

värdera de skisser som presenterades genom en designvärdering (Löwgren, 2018). 

Med hänvisning till Mottis metodologiska riktlinjer (Motti, 2019b) som 

presenterats i kapitel 2.1.1 Riktlinjer för designforskning beaktades faktorer som 

kunnat påverka datainsamlingen och upplevelsen för deltagarna.   

 

Vid genomförandet av fokusgruppen samlades deltagarna digitalt, via 

mötesverktyget Zoom. Fokusgruppen hade som avsikt att genomföras under två 

tillfällen, där varje deltagare som genomfört djupintervjun själva fick bestämma 

vilket tillfälle som passade deras scheman och förutsättningar bäst. Med avsikt att 

dela upp antalet deltagare jämt över de två utsatta tillfällena, var tanken att fyra 

deltagare skulle delta på det första tillfället och tre deltagare delta vid det andra 

tillfället. Motiveringen till att tillämpa en minifokusgrupp var att öka chanserna till 

ett öppet klimat och fri diskussion (Tjora, 2012). I god tid innan skickades mail med 

information kring deltagandet vid fokusgruppen med bifogad möteslänk, deltagarna 

blev även påminda en stund innan mötet startade. Inför det första tillfället 

meddelande en deltagare återbud på grund av sjukdom och en dök upp vid utsatt tid 
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genom den delade möteslänken. Med anledning av att två deltagare inte dök upp på 

utsatt tid, ställdes den första fokusgruppen in och deltagarna hänvisades därför till 

nästkommande inplanerad fokusgrupp som avsågs genomföras veckan efter.  

 

Under fokusgruppen deltog totalt tre deltagare. Två av deltagarna kunde inte 

närvara vid det planerade tillfället och resterande två dök inte upp på utsatt tid. 

Bortfall vid fokusgrupp ledde till ett beslut att ta ytterligare kontakt med de 

deltagare som av olika anledningar uteblivit vid de utsatta datumen. Detta med 

förhoppningar om ett minskat bortfall och en ökning av datagenerering gällande 

designvärdering av skisser. Via mailkontakt, utifrån deltagarnas personliga 

önskemål, gavs presentationen på olika vis.  För en deltagare presenterades 

skisserna muntligen via Zoom och gavs möjlighet att göra en designvärdering. De 

tre kvarvarande deltagarna som uteblivit från båda utsatta datumen blev tilldelade 

en inspelad presentation för att genomföra en designvärdering via ett formulär med 

frågor som också behandlades vid fokusgruppen. För den inspelade presentationen 

med tillhörande frågeformulär gavs respons från en deltagare. Insamlandet av data 

kring designvärderingen såg sammanfattningsvis ut som sådan:  

 

 

 

Fokusgruppens agenda var indelad i fyra delar; introduktion, diskussionsfrågor, 

designvärdering samt avrundning. Introduktionen gav en bild över vart i processen 

studien var samt vad som fokusgruppen syftar till att beröra. En isbrytarfråga 

tillämpades efter introduktionen för att bjuda in deltagarna till att dela sina tankar 

och öppna upp för diskussion sinsemellan på ett ledigt sätt. Vidare uppmuntrades 

deltagarna diskutera digitala tidsplaneringssystem utifrån olika frågeställningar. 

Diskussionen syftar till att generera data som kunde komplettera den data som 

genererades från de kvalitativa djupintervjuerna samt för att ge en djupare förståelse 

över de synpunkter och åsikter som deltagarna uttryckte (Denscombe, 2018). Efter 

diskussionsfrågorna ledde presentationen vidare till designvärdering av skisser. De 

lösningsansatser som undersöktes var ett handledsburet hjälpmedel, taktil 

stimulering, notifikationer, visuellt uttryck och användarfunktioner. Deltagarna 

presenterades olika valmöjligheter kring olika teman rörande tidshantering och 

planering och gavs möjligheten att rösta i ett digitalt röstningssystem. Detta 

användes som underlag och stimulansmaterial för diskussion hos deltagarna 

sinsemellan, samt uppmuntrades att användas för brainstorming (Tjora, 2012). 

Slutligen avrundades fokusgruppen med generella frågor kring studien och 

deltagarnas medverkande.  

3.4.5 Bearbetning och analys av fokusgrupper 

Bearbetningen av data insamlad från fokusgrupper följde samma steg som anges i 

3.4.2 Bearbetning och analys av intervjuer, vilket bestod av; transkribering, intuitiv 

 Fokusgrupp: 

 

Muntlig 

presentation:  

Inspelad 

presentation:  

Deltagande:  D1 

D2 

D3  

D7  D5  
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vinkling, textnära kodning samt kategorisering. Vid analys av fokusgrupps-data 

lades specifikt vikt vid den logik som deltagarna använde vid resonemang och 

slutsatser, samt hur deltagarna talade kring deras egna preferenser kring de 

huvudteman som diskuterades. För att finna trender söktes det i analysen efter 

starka svar och återkommande samtalsämnen (Martin & Hanington, 2012). 

3.5 Etiska överväganden 

Då studien samlat in empiriska data från individer genom både djupintervjuer och 

fokusgrupp som berör personliga upplevelser, svårigheter och begränsningar i 

relation till deras funktionsnedsättning kan informationen vara känslig. I resultaten 

har detaljer i citat undvikits som kan göra deltagarna igenkännbara (Tjora, 2012). 

Deltagarna har givits möjligheten att granska den information som sedan framställts 

i studien och när som helst kunnat ta bort sina uttalanden eller ångra sin medverkan 

(Denscombe, 2018). Informationen från djupintervjuerna och fokusgruppen 

registrerades genom ljudinspelning och sedan transkribering. Tillstånd av de 

medverkande deltagarna och samtycke har kontrollerats.  

 

Som Patel och Davidson (2019) förklarar får inte individer utsättas för psykisk eller 

fysisk skada eller kränkningar. Det är viktigt att skydda deltagarna mot obefogad 

insyn. Därför har denna studie följt etikregler som formulerats av Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta innebär att de som deltagit i studien blivit 

informerade om syftet med undersökningen och att de själv har rätten att bestämma 

över sin medverkan. Individernas uppgifter har lagrats sekretessbelagt och den 

insamlade empirin får endast användas för forskningsändamål (Patel & Davidson, 

2019). 

 

4. Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras det insamlade empiriska materialets resultat som 

sammanfattas och analyseras. Resultatet står i relation till studiens syfte och 

frågeställning; hur ett handledsburet hjälpmedel kan utformas med kvaliteter för att 

stödja vuxna med ADHD i tidsplanering och utförande av vardagssysslor. 

Resultaten som redogörs för är deltagarnas svar utifrån djupintervjuer, fokusgrupp 

och designvärdering. Kategoriseringen som bearbetats fram vid analysen har 

genererat mönster i empirin från deltagarna. Mönstren utgör exempel på data som 

flera eller samtliga deltagare talat om. Nedan presenteras kategorier som rubriker, 

de identifierade mönstren återges i analysen av resultaten och sammanfattas 

slutligen i 4.3 Identifierade kvaliteter.  

4.1 Resultat av djupintervjuer  

4.1.1 Rutiner, struktur och genomförande  

Flera deltagare uttrycker problem med att upprätthålla rutiner och struktur i 

vardagen. Det framgår att detta beror på att ADHD-diagnosen kan medföra 

svårigheter med exekutiva funktioner, såsom att påbörja uppgifter, fullfölja och 
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avsluta dem. Deltagarna menar att de kan finna svårigheter i att dela upp ett moment 

i flera delar; vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras, för att sedan 

skapa en helhetsbild över momentet. En av deltagarna förklarar på följande vis:  

 

”Det är svårt att få ihop en helhet tycker jag. Det är liksom svårt 

att se ett slutresultat. Det är många olika delar, men jag brukar 

säga det som att jag har pussel, jag har massa pusselbitar, men 

jag vet inte hur det ska se ut i slutet. Och att pussla ihop det kan 

bli svårt ibland.” (D3)  

 

Ett återkommande problem hos flera av deltagarna är att inte kunna hitta en balans 

i vardagens olika sysslor. Resultaten visar att det kan röra sig om impulsivitet eller 

svårigheter att bibehålla fokus, vilket resulterar i att antingen skifta mellan olika 

sysslor, eller inte få något gjort alls, som en av deltagarna förklarar: 

 

”Antingen så gör jag alldeles för mycket och börjar överallt eller 

så vet jag inte var jag ska börja och då blir liksom ingenting gjort 

i stället. Så det finns inget riktigt mellanting som blir riktigt bra.” 

(D6) 

 

Deltagarna beskriver även att diagnosen medför svårigheter att påbörja sysslor, 

såsom att diska, städa eller tvätta. Det kan handla om att skjuta upp sysslor tills det 

uppstår konsekvenser eller att det finns en tidspress. Detta visar sig tydligt i 

resultaten då flera av deltagarna använder uttryck som ”kniven mot strupen” och ”i 

sista sekund”: 

 

”Det är många påminnelser som måste till för att saker ska 

göras. Ofta är det så att man gör saker i sista minuten. Det blir 

mycket kniven mot strupen.” (D4)  

 

”Som för många med ADHD så är det mycket panik i sista 

sekunden. Som att alla mina kläder är skitiga. Det kanske är dags 

att tvätta då, eller ska jag kunna laga mat, så behöver jag diska 

först för att det är så mycket disk. Eller om någon är på väg hit, 

då kan det inte se ut så här.” (D3) 

 

Några av deltagarna berättar också att de ibland spenderar mycket tid till att 

förbereda sig för att påbörja sysslor som är tråkiga, vilket resulterar i att både tid 

och energi går åt: 

 

” Svårt att ta tag i saker som inte är roligt, till exempel praktiska 

grejer som att städa, diska, tvätta. Det är svårt att komma i gång 

och det tar mycket energi att mentalt förbereda sig för det man 

ska göra. Det är också svårt att avsluta moment.” (D1) 

 

”Ibland kan det vara att vissa saker känns som att man ska 

bestiga ett berg. Sådant som är riktigt tråkigt drar man ut på 
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tiden. Man prokrastinerar jättemycket och man kommer liksom 

aldrig framåt riktigt.” (D7) 

 

Resultaten visar ett stort behov av stöd i genomförande av vardagssysslor för att 

upprätthålla rutiner och struktur i vardagen för deltagarna. Flertalet deltagare menar 

att det är särskilt svårt att hålla sig till en planering. De nämner att genomföra de 

olika momenten i ett schema är det största hindret, men också att bedöma vilka 

delmoment som ingår i varje syssla. En av deltagarna förklarar att det hade varit 

önskvärt att någon annan visade hur ett schema ska utföras:  

 

”Jag försöker, försöker och försöker, men jag vet inte hur man 

ska göra en planering och struktur för att det ska funka och hur 

man lägger upp det. Jag skulle vilja ha någon som visar mig hur 

man gör schema och hur man ska följa, nästan någon som står 

och pekar och visar att så här ska du göra. Om jag skulle skriva 

upp någonting som jag ska göra så tappar jag det efter första.” 

(D6) 

4.1.2 Tid och minne 

Precis som svårigheter i att bryta ned sysslor i flera steg visar sig deltagarna även 

ha behov av stöd i tidsbedömning. Utifrån djupintervjuerna framgår det att 

deltagarnas vardag blir påverkad av konsekvenser som uppstår när tidsuppfattning 

och tidsplanering inte fungerar. Detta förklarar en av deltagarna genom att nämna 

att det skapas en press när tidsplaneringen blir fel:  

 

”Det är svårt för mig att kunna sätta en planering för olika 

moment. Om man planerar att ett moment ska ta en viss tid så 

blir det som en press och jobbigt. Ibland bedömer man fel och så 

tar det kanske dubbelt så lång tid än vad man hade planerat. Då 

blir ju resten av det jag planerat efter en viss tid helt fel.” (D1) 

 

En av deltagarna uttrycker att dessa besvär påverkar självkänslan:  

 

” Ibland kommer det gå över tiden, vare sig jag vill eller inte och 

ibland tänker jag att vissa saker är mer enkelt än vad det är 

också, men att det är mer tidskrävande. Då kan det bli problem 

med schemat. Det gör ju också att strukturen skjuts fram, vilket 

gör att jag har ju inte lika mycket energi på de tillfällen under 

dagen som jag behöver, så att det både negativt och positivt att 

ha schemastruktur. Det påverkar ens självkänsla och 

självförtroende också.” (D7) 

 

Då diagnosen ADHD kan medföra svårigheter med uppmärksamhet och 

impulsivitet kan även sysslor lätt glömmas bort, vilket innebär att flera påminnelser 

krävs:  

 

”Jag har en katastrofal tidsuppfattning och är ganska 

impulsdriven. Otroligt disträ, nycklar i dörren och glömt väska 
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och allt möjligt på bussar. Det surrar alltid i huvudet. Jag har 

påminnelselistor till förbannelse på telefonen.” (D5)   

 

Resultatet visar att deltagarna är i behov av anpassade notifikationer till en syssla. 

En av deltagarna förklarar att trots påminnelser genom notifikationer och 

uppskrivning i en kalender kan sysslor glömmas bort:  

 

”Försöker skriva upp mer och mer i en kalender som jag har. 

Ibland funkar det och ibland inte. Som nu när jag skulle träffa er, 

då planerade jag det och påminde mig själv igår men glömde 

ändå bort det.” (D2) 

4.1.3 Distraktioner och störningar 

Eftersom vuxna med ADHD kan ha svårt att fokusera kan det innebära problem 

med distraktioner och störningar från omgivningen. Samtliga deltagare nämner ljud 

som en av de största störmomenten, men också lukt och intryck som rörelse. Detta 

kan leda till att de tappar koncentrationen i den syssla som pågår och fokuserar i 

stället på det som är störande: 

 

”Ljud är störande. Jag blir lätt störd, jag har svårt att stänga av. 

Om vi säger att jag sitter på ett café och jag sitter och 

koncentrerar mig samtidigt som någon sitter och pratar bredvid. 

Då blir det svårt att hålla fokus.” (D3) 

 

”Ljud och mycket rörelse runt omkring blir jobbigt när man blir 

störd hela tiden. Då blir det inget kul alls.” (D6) 

 

Flera deltagare berättar att både mobilen och ljud från mobilen är en distraktion, 

samtidigt som det finns ett behov av att använda mobilen till notifikationer. En av 

deltagarna förklarar att telefonen är den största hjälpen men samtidigt ett stort 

störmoment:  

 

”Det är nog min mobil som distraherar mest. På ett sätt min 

största hjälp, men ändå mest störande. Det har varit ett jättestort 

problem för att när man väl haft fokus på någonting så ringer det 

och så tappar man det man håller på med.” (D4) 

 

En annan deltagare förklarar att mobilen kan skapa en sådan distraktion att det som 

egentligen ska göras glöms bort:  

 

”Det är telefonen överlag som distraherar. Den kan vara oerhört 

distraherande. Ju tröttare jag är desto mer distraktion bjuden den 

på. Det är ett riktigt tidshål, jag glömmer bort vad jag egentligen 

skulle göra.” (D5) 

 

Det framgick att deltagarna föredrar notifikationer med endast vibration eller inga 

alls. Detta eftersom ljud stör och distraherar eller bidrar till stress:  
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”Jag brukar sätta min telefon i fokusläge när jag inte vill bli 

störd. Då begränsas alla funktioner i mobilen. Om jag får sms 

eller blir uppringd tappar jag fokus på det jag gör.” (D1) 

 

”Jag tycker nog mest om vibration. För då får man en påminnelse 

utan att det blir ett stresspåslag snarare än alarm eller liknande. 

Jag känner ett alarm med ljud kan vara en ökande stressfaktor.” 

(D4) 

 

En nyfikenhet om vad som händer på mobilen nämns också, där helt ljudlöst kan 

skapa motsatt effekt som en av deltagarna förklarar:  

 

”Jag har ljud på notifikationer, men jag blir ju sjukt störd av det. 

Det är egentligen inget jag borde ha. Men är nyfiken också, så 

jag vill ju veta om det är någonting. Jag hade kollat hela tiden 

ändå om jag hade haft ljud av.” (D3)   

 

Deltagarna i studien upplever problem med notifikationer som störmoment, 

samtidigt som det fungerar som ett stöd i att bli påmind om sysslor som behöver 

göras. Utifrån detta kunde det identifieras ett behov av kompletterande feedback 

som kunde upplevas som mindre störande än ljud.   

4.1.4 Erfarenheter av digitala hjälpmedel 

Med delade erfarenheter kring erbjudanden av digitala hjälpmedel från vården, 

finns en gemensam nämnare vad gäller deltagarnas upplevelse av de digitala 

systemen för planering. Flera deltagare menar att systemen är otillräckliga och inte 

stödjer deras individuella behov. En deltagare talade om begränsningar med Handi-

kalendern som påverkar användarupplevelsen, en licens som återfås genom 

sjukvården:  

 

”Jag saknade att få samma information i Handi-kalendern på 

min klocka som jag fick i telefonen. I klockan fick jag bara upp 

notiserna och det vill jag inte ha. Jag vill ju ha hela aktiviteten i 

klockan. Jag har färg-kodat olika aktiviteter själv i min vanliga 

kalender. Jag har t.ex. att måltider är orange och sjukvården är 

röd. I Handi-kalendern fanns färger också, men jag kunde inte 

välja dem själv utan jag fick anpassa mig efter systemet. Det 

uppskattade jag inte. Jag vill ställa in det så att det passar mig, 

eftersom jag associerar en färg med någonting. Det blir lättare 

så att min hjärna fattar och förstår vad det handlar om. Man fick 

inte plats med så mycket information heller och du kunde inte 

välja att få flera påminnelser. Jag vill gärna kunna få en 

påminnelse om det är en aktivitet en dag innan och kanske en 

halvtimme innan.” (D4)  

 

Några deltagare som fått tillgång till digitala hjälpmedel har avstått från att använda 

det på grund av flera anledningar. En deltagare lyfter Abilia med Handi-kalender 
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inte kommer till användning som följd av att inte veta hur saker i ting i systemet 

ska struktureras upp:  

 

”Ja jag har fått en Abilia (större skärm som sitter på väggen). 

Men jag har inte riktigt kommit i gång med det. Jag har haft den 

ganska länge nu. Det är nog att det tar tid och att jag ska sätta 

mig och göra det, sedan vet jag inte hur jag ska strukturera upp 

det eller vad som ska läggas in. En dag kan jag komma på tusen 

saker som jag ska lägga in i kalendern, men när jag väl ska göra 

det så finns inte det kvar i huvudet och då vet jag inte längre vad 

jag ska lägga in.” (D6) 

 

Flera deltagare har själva sökt efter digitala hjälpmedel för att underlätta 

tidsplanering och utförande av vardagssysslor för att uppnå struktur i vardagslivet. 

Flertalet deltagare lyfter svårigheter kring användandet av de digitala applikationer 

som de testat på.  En deltagare uttrycker att det är för många steg för att lägga in en 

aktivitet vilket leder till tappad motivation, något som enligt deltagarna är särskilt 

viktigt att bibehålla: 

 

”Vissa har ju otroligt många steg man måste ta sig förbi för att 

lägga in bara en aktivitet, då tappar man motivationen halvt in. 

Andra kan ha jättemycket text. Även när man kanske har fullt upp 

och försöker lägga in saker att det kommer upp störande grejer, 

frågor och meddelanden konstant, det blir också att man tappar 

motivationen på en gång. Om jag skriver på ett papper så är det 

mycket lättare och då är inget som stör mig runt heller och kan 

raderas.” (D7)   

 

Vissa deltagare redogör för att de övergått till papperskalendrar efter att de testat 

digitala hjälpmedel och applikationer för tidsplanering:  

 

”Jag har en mall där jag skriver vad som ska göras hela veckan. 

Sen har jag ett större papper som jag gjort designen på själv, med 

färger också, som jag kan justera på datorn.” (D7)  

 

”Jag kör med vanlig almanacka som man skriver i. Det funkar 

bättre. Innan har jag haft flera olika där jag har skrivit upp i 

kollegieblock och så har jag skrivit upp i något annat block eller 

skrivit listor. Då har det varit papper och block överallt som jag 

skrivit i och då har jag ändå ingen koll. Men nu har jag en 

almanacka och det känns bra.” (D6) 

 

Under intervjuerna lyfts samtidigt problemen med att planera på papper:   

 

Men det är också tidskrävande att jag hela tiden ska skriva ut ett 

papper för varje vecka, bara sätta upp och ändra när det lättare 

har typ en app eller något på en gång som är klart, så ja det 

behövs.” (D7) 



 28 (54) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

En deltagare uttrycker en vilja att både ha planeringen digitalt och visuellt och 

menar att i dagsläget finns inget hjälpmedel som uppfyller båda behoven:  

 

”Jag vill ha det digitalt, men jag vill även ha det visuellt som 

exempelvis en tavla på väggen. Jag vill ha båda delarna i samma. 

Jag har svårt att få en översikt när det är digitalt. Men jag skriver 

ju bara ner i mobilen. Jag vet ju också att om jag skriver ner 

papper, då vet jag inte vart det pappret tagit vägen sen, mobilen 

har jag ju ändå koll på. Men samtidigt som man får en bra 

översikt på papper är det ändå svårt att kunna ändra och så där 

och flytta på saker. Det blir svårt när det är så att man vill ha 

båda delarna helst på samma ställe.” (D3)  

 

4.2 Resultat av fokusgrupp och designvärdering 

Vid fokusgruppen diskuteras deltagarnas attityder och upplevelser av befintliga 

digitala system för planering och tidshantering, samt vad som enligt dem behöver 

förändras för att och möta deras behov. 

4.2.1 Attityder och upplevelser av digitala hjälpmedel 

Det framgår att deltagarna finner ett behov av att ett digitalt hjälpmedel bör vara 

mycket lättåtkomligt då det finns en risk för att glömma bort det som behöver göras. 

Direktåtkomst skulle enligt deltagarna minimera den risken. Så här diskuterar 

deltagarna emellan kring problemen:  

 

”Jag skulle behöva det framför mig nästan hela tiden, annars 

glömmer jag bort det. Man skulle haft en direktåtkomst på 

telefonen, så man bara kan skriva in det och sen är det färdigt.” 

(D1)  

 

”Man skulle behöva det ”in your face”.” (D3)  

 

”Ja när man har det på telefonen så förutsätter det att man har 

den med sig hela tiden. Jag har svårt att komma ihåg att skriva 

in det i mobilen.” (D2)  

 

Deltagarna förklarar även att det finns ett behov av att göra individuella 

anpassningar och inställningar i ett sådant system, samtidigt som de lyfter att om 

ett digitalt system kräver för mycket av dem som användare ökar risken för att ge 

upp och sluta använda det. Därför krävs bland annat ett tydligt och enkelt visuellt 

uttryck för att bibehålla motivationen av ett sådant system enligt deltagarna:  

 

”Av det jag har testat gillar jag inte det visuella. Jag blir 

vansinnig om det inte fungerar rent visuellt för mig. Om formatet 

inte är som jag vill ha så vill jag inte använda det över huvud 

taget.” (D2)  
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”Det ska inte vara för komplicerat, då ger jag upp. Om ett system 

kräver att jag måste göra många val eller tryck för att ändra 

någonting, då orkar inte jag.” (D3) 

 

”Jag vill ha det på mitt sätt, jag vill få möjligheten att anpassa 

det för mig själv. Att det inte ska vara så smalt eller bundet.” (D3)  

”Det ska vara så smalt som möjligt, men samtidigt anpassat till 

mig.” (D1) 

 

Vad gäller deltagarnas tankar och åsikter kring vad som behöver förändras med 

digitala system för planering och tidhantering uttrycker de behov som att göra 

individuella anpassningar med färger för att lättare få en visuell överblick, lägga 

till underuppgifter till en aktivitet och göra olika kategorier. Deltagarna diskuterade 

med varandra på följande sätt:  

 

”Jag vill ha det kategoriserat med färger för att lättare få en 

överblick. Saknar att kunna kategorisera för olika ämnen, som en 

färg för städning och mat. Jag tycker att det borde finnas ett 

lättare system som kan hjälpa mig med det. Jag tror det viktigaste 

för mig är att man faktiskt ser. Det jag inte ser, det finns inte. Så 

det viktigaste är att kunna ha allt framför sig.” (D1)  

 

”Jag saknar möjligheten att kunna lägga till underuppgifter till 

en aktivitet som tvätt, tvätta färg, vit, svart. Jag måste bryta ner 

allting själv. Jag vill ha det överskådligt men vill inte se för 

många saker samtidigt. Jag vet inte själv hur det går ihop. Men 

gärna att kunna göra sina egna kategorier.” (D3)  

 

”Jag håller med om det ni sagt. Jag önskar att det var intuitivt 

med individuella anpassningar, som med färger. Och som vi sa 

innan att kunna välja att det kommer upp direkt i telefonen.” (D2)  

 

En av deltagarna förklarar även att det oftast saknas möjligheten till att göra 

prioriteringsordningar, något som inte är förankrat till en specifik tid:  

 

”För mig är det väldigt viktigt att kunna prioritera uppgifter och 

kanske inte alltid att "det här ska jag göra den här tiden" utan 

bara hur viktiga de är eller hur bråttom det är. Jag skulle hellre 

ha något system med flera steg av prioritering, där det inte 

behöver handla om vilken dag saker ska göras. Att jag i fler steg 

kan se vad jag idag ska prioritera.” (D3)  

 

Deltagarna delar även åsikter kring vad som är viktigt när det kommer till att göra 

individuella anpassningar utan att det kräver för mycket av en användare med 

ADHD. Det kan handla om att möjligheten till ändringar och justeringar finns, men 

att det inte bör vara ett krav: 
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”Jag tänker att man kanske skulle kunna ha på något sätt en 

väldigt enkel och förståelig grund. Men om du vill gå in och 

ändra färger och storlekar, så kan du då gå vidare och gå in på 

inställningar.” (D2) 

 

”Att man kan anpassa, men kanske inte måste eftersom det inte 

är alla som vill det.” (D3)  

 

”När man ska lägga till någonting nytt i kalendern så måste det 

vara mer lättillgängligt, med bara ett knapptryck så är du redan 

inne i menyn.” (D1) 

4.2.2 Designvärdering  

Flertalet skisser presenterades som underlag för designvärdering. De olika skisserna 

berör notifikationer, användarfunktioner och visuellt uttryck. Skisserna arbetades 

fram genom ett explorativt skissarbete av uppsatsens författare, detta för att få 

insikter kring deltagarnas upplevelse och attityder. En dialog fördes för att vidare i 

designprocessen möta deltagarnas behov och mål med användandet av ett 

handledsburet hjälpmedel. Två av deltagarna skulle inte föredra att använda en 

artefakt på handleden och förklarar anledningen till detta:  

 

”Jag har ingenting på armarna, jag kan inte ha klocka, jag trivs 

aldrig med sådant. Jag har inte ringar heller.” (D2)  

 

”Jag klarar inte av att ha saker på mig och runt mina handleder, 

och det är en alldeles för lite skärm ändå. Nej det är svårt. Den 

behöver vara lätt, den ska kännas så lite som möjligt, men nej jag 

har inte en vanlig klocka men jag har inte provat någon jättebra 

klocka heller, utan jag har bara haft billighetsgrejer.” (D3)  

 

Samtidigt förklarar en av deltagarna att det finns en fördel med att ha artefakten 

med sig överallt och gör hjälpmedlet lättillgängligt med den direktåtkomst som det 

innebär att ha en artefakt på handleden:  

 

”Jag blir mer såhär, ja jag har svårt att ha något runt handleden 

men det är också fruktansvärt bra att ha den med sig överallt, för 

det är ju en del av poängen.” (D3)  

 

Samtliga deltagare uttrycker i djupintervjuerna att ljud och intryck upplevs som 

störande och leder till distraktion. En övervägande del av deltagarna föredrar 

notifikationer med endast vibration eller inga alls, där en av anledningarna är att 

notifikationer med ljud kan bidra till stress. Med utgång från detta presenterades 

skisser om att använda kompletterande feedback. Taktil stimulering föreslogs som 

notifikationer eller biologisk feedback av hjärtfrekvens i syfte att exempelvis 

bibehålla fokus eller identifiera stress och hyperaktivitet. Skissen över taktil 

stimulering som presenterades för deltagarna för värdering presenteras nedan:  
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Figur 2: Visualisering av taktil stimulering 

 

 

Några av deltagarna ställer sig positivt i frågan:  

 

”Jag tror detta hade varit nice för mig faktiskt. För att min tanke 

drömmer iväg och försvinner så skulle detta vara någonting som 

tar ner mig på jorden, alltså som en känsla som något fysiskt hade 

för mig varit ett bra. Jag kan absolut tänka mig att de här 

notifikationerna. För mig hade detta varit rätt fräckt!” (D1)  

 

”Det lät väldigt intressant. Jag tror också att det är väldigt 

smidigt att det inte blir för mycket störningsmoment heller. Jag 

tror det är jättebra att det inte blir ännu mer intryck som tar bort 

fokus från de som faktiskt behöver göras. Jag tror absolut att det 

hade kunnat passat mig i min vardag i alla fall. Att identifiera 

stress eller varvar ned skulle också kunna vara en sådan sak att 

man skulle nästan kunna kombinera båda.” (D7)  

 

”Det låter suveränt smart och behagligt. Det känns som något 

som skulle kunna få en att byta fokus snarare än rycka en ur det 

man sysslar med för tillfället. Att bli ”ryckt ur” vad jag gör 

orsakar för mig rätt ofta ett stresspåslag och jag kan rent av bli 

desorienterad en liten stund och börja irra.” (D5)  

 

En av deltagarna förklarar att det troligtvis skulle vara för vagt med denna typ av 

feedback för notifiering och skulle hellre föredra det som biologisk feedback som  

indikation på stress eller vid hyperfokus där man fastnar i en aktivitet för länge:  

 

”Jag tänkte att den notifikationen kommer att gå mig förbi lika 

mycket som ett pling i telefonen. Jag hör att det plingar i telefonen 
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och sen ignorerar jag det. Jag skulle nog snarare hellre behöva 

bli uppmärksammad på att "nej men nu stressar du iväg". Men 

jag tänker också på att jag kan gärna fastna i saker och så 

stressar jag upp mig, så om jag skulle bli uppmärksammad på att 

"nu börjar du bli stressad" så kanske jag skulle hittat någon 

balans, "okej då backar jag och avbryter på något sätt".” (D3)  

 

Majoriteten av deltagarna skulle föredra att använda taktil stimulering framför ljud 

vid påminnelser som kompletterande feedback, men att också möjligheten till 

vibration eller ljud skulle finnas som alternativ:  

 

”Jag skulle föredra taktil stimulering för somliga notifikationer, 

sådant som är kopplade till hemmet och mer varaktiga sysslor 

som städning. Just att det inte är vibrationer låter lugnande och 

stressfritt. Men jag skulle vilja ha en kombination av vibration 

och taktil stimulering. Ljud är bara hemskt.” (D5)  

 

”Jag tror jag faktiskt hade velat testa taktil stimulering. Just för 

att jag aldrig testat det förut och jag vet hur jag är med notiser 

annars med ljud och vibrationer och så att jag tänker att det hade 

passat bra för att det känns som ett mer lugnare sätt.” (D7)  

 

”Jag tycker nästan att en kombination av alla tre hade varit nice. 

Det beror på vad det är. Jag kan tänka mig att notifikationer kan 

vara bra, vibrationer skulle kunna vara bra, jag ser fördelar med 

allt. Jag skulle inte utesluta någon.” (D1)  

 

Då deltagarnas diagnos medför svårigheter med exekutiva funktioner och 

tidsuppfattning, uttrycker flera av deltagarna att de har bekymmer med att bryta ned 

aktiviteter i olika steg och bedöma tid för momenten. Med utgång från detta 

framfördes förslag om att låta deltagarna få föreslagna delmoment och tidsåtgång 

vid sysslor som exempelvis städ och disk som stöd i genomförande och 

tidsbedömning. Förslaget som visades för deltagarna presenteras nedan:  
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Figur 3: Stöd i genomförande och tidsbedömning 

 

Samtliga deltagare nämner i designvärderingen att de skulle gynnas av detta stöd 

om möjligheten till att göra individuella anpassningar skulle finnas. En av dem 

förklarar på följande sätt:  

 

”Jag tyckte det var positivt att ha snabb åtkomst. Det gör ju att 

man inte behöver sitta och klicka lika mycket varenda gång, och 

det sparar ju också otroligt mycket tid och att man kommer ihåg 

om det är fler saker man kanske lägger in så att man kommer 

ihåg och lägger in allting då också. Man kan få stöd i 

tidsuppfattning också och jag tror det hjälper jättemycket, 

speciellt eftersom många med ADHD har svårt för detta. Jag 

tänker att någonting ska ta en viss tid, men sen gör det liksom 

aldrig det. Och det gäller liksom även mycket tid och mindre tid. 

Så jag tror jättebra att då får man en bättre förståelse också för 

sig själv och vad vissa moment faktiskt tar på riktigt. Så för mig 

så skulle jag spara otroligt mycket tid på det.” (D7)   

 

Vidare presenteras ett visuellt uttryck av delmoment och tidsåtgång, samt lista över 

schema på det handledsburna hjälpmedlet:  
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Figur 4: Visuellt uttryck av delmoment och tidsåtgång 

 

Hos deltagarna förmedlas följande tankar och åsikter vid designvärderingen:  

 

”Jag diggar detta, för det är ju en av de grejerna jag har svårast 

för att göra liksom. Jag  tror att sätta en timer på detta känns mer 

överkomligt att faktiskt göra det. För mig hade detta varit skitbra. 

med att få att för mig så är det att det är skönt att bli av med det, 

för då har gjort det också. För mig hade detta varit skitbra, 

speciellt den här tidslinjen, den är grym. Sen gillar jag inte den 

här listan, att det är svårt att få den här helhetsbilden på hela 

dagen typ.” (D1)  

 

”Jag blir så himla glad för det känns så genomtänkt. Älskar 

listfunktionen och tanken om visuellt kunna se vilket delmoment 

en sysslar med. Jag hade gärna testat det här hjälpmedlet.” (D5) 

  

”Det första är att det var jätteskönt att titta på, första tankarna 

är att färgerna är jättebra. Det här är behagligt med att titta på 

och jag tycker om den här med delmålen. Den här checken som 

ni har och ”bra jobbat”. Jag tror det är jätteviktigt. Vissa söker 

sig till olika typer av aktiviteter och saker för att få dopamin och 

belöningar, och det där tror jag är jättebra, men att man blir 

motiverad att fortsätta också.” (D7)  
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Två av deltagarna skulle preferera att ha valmöjligheten att ta bort tidsåtgång och 

timer helt då även detta kan skapa oönskad stress.  

 

”För mig så skulle uttrycket funka. Men för mig är det viktigt att 

kunna välja om det ska vara tidsbegränsat. Det är bra ibland men 

jag vill kunna välja om jag vill sätta en tidsbegränsning eller inte. 

I schemat att det varierar att det här ska jag göra klockan 9 eller 

"först ska jag göra det här, sen det, sen det". Det behöver inte 

alltid vara ett visst klockslag utan en prioriteringsordning.” (D3)  

 

”Det behöver finnas ett enkelt sätt att man ska kunna sålla bland 

funktioner, eller att man bara vill se den där listan. På något 

vettigt sätt kunna välja där det skulle nog vara viktigt för mig, 

där man kan ta bort, jag hade inte kunnat använda en timer med 

nedräkning exempelvis.” (D2) 

4.3 Identifierade kvaliteter   

Hos deltagargruppen finns ett behov av stöd i genomförande av vardagssysslor. 

ADHD-diagnosen innebär nedsättning av exekutiva funktioner och deltagarna 

uttrycker svårigheter såsom att upprätthålla rutiner, påbörja och avsluta uppgifter 

samt bryta ned aktiviteter i flera moment. Föreslagna delmoment av en 

vardagssyssla med möjlighet till individuella anpassningar skulle enligt deltagarna 

fungera som ett stöd i genomförandet. Ett tydligt visuellt uttryck av delmoment och 

avslutade moment skulle enligt flera deltagare öka motivationen till att utföra 

vardagssysslor. Nedan presenteras gestaltningsförslag på följande kvalitet:  

 

Figur 5: Föreslagna delmoment vid skapande av aktivitet 
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Figur 6: Visuellt stöd av delmoment 

 

Exekutiva funktioner innebär även att bedöma tid. Flera deltagare uttryckte ett 

behov av stöd i tidsbedömning i olika moment då felaktig tidsuppfattning kan 

innebära olika konsekvenser, såsom att upprätthålla rutinen i sitt schema, stress och 

påverkan av självkänslan när det inte blir som förväntat. Att få föreslagen tidsåtgång 

för delmoment av vardagssysslor skulle föredras av flera deltagare, samt ett visuellt 

uttryck av tid i form av en timer. I figur 7 presenteras kvaliteten i ett 

gestaltningsförslag. 

 

Figur 7: Föreslagen tidsåtgång vid skapande av aktivitet 



 37 (54) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

 
Figur 8: Visuellt stöd av tidsåtgång 

 

En övervägande del av deltagarna är i behov av påminnelser i form av anpassade 

notifikationer för att genomföra vardagssysslor. Denna funktion är avgörande för 

flera deltagare att få sysslor gjorda. Notifikationer innebär trots det konsekvenser 

för distraktioner och störmoment. Samtliga deltagare i undersökningen upplever 

ljud som störande och en övervägande majoritet menade att både notifikationer och 

mobiltelefonen leder till distraktion eller stress. Det finns även ett behov av flera 

påminnelser till en syssla, då det kan handla om uppskjutande av sådant som inte är 

motiverande att göra eller bristande uppmärksamhet. I figur 9 visas kvaliteten i ett 

gestaltningsförslag med inställningar för flera påminnelser vid skapande av 

aktivitet.  

 
Figur 9: Inställning för påminnelser 
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Då deltagarna upplevde problem med ljud, undersöktes deltagarnas attityd kring 

kompletterande feedback med taktil stimulering (se figur 2). Vid förslag om att 

använda taktil stimulering till påminnelser av sysslor eller som biologisk feedback 

delade de deltagarna som deltog i designvärderingen uppfattningen om att detta 

skulle kunna uppfylla behovet av att minimera störningar eller stress. Majoriteten 

av deltagarna skulle föredra att använda detta framför notifiering med ljud, men 

med möjlighet till att själv välja hur och när taktil stimulering används, som visas i 

figur 9.  

 

För att finna acceptans och bibehålla motivationen vid användandet av ett digitalt 

hjälpmedel för tidsplanering och utförande av vardagssysslor finns det ett uttalat 

behov hos deltagarna om att kunna göra individuella anpassningar. Det handlar 

främst om ett anpassat gränssnitt för att kunna inkludera eller exkludera funktioner 

och inställningar. Deltagarna är även i behov av visuellt stöd genom att välja färger 

själv, samt möjlighet till att göra ej tidsbundna uppgifter som 

prioriteringsordningar, kategorier och listor, samt anpassade notifikationer. En 

övervägande del av deltagarna uttryckte att det är av stor vikt att inte kräva för 

mycket av dem som användare av ett digitalt system för planering. Flera deltagare 

förklarade att för många klick och steg, störande meddelandet och krav på 

detaljerade inställningar kan leda till bristande motivation. Nedan presenteras 

kvaliteten i ett gestaltningsförslag på hur individuella anpassningar vid exkludering 

och inkludering i inställningar med visuellt stöd kan se ut, samt exempel på ett 

visuellt uttryck av delmoment där en listvy valts framför en tidslinje:  

 

 
 

Figur 10: Individuella anpassningar  
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Figur 11: Listvy av delmoment 

 

Direktåtkomst är även viktigt för deltagarna. Flera deltagare menar att detta grundar 

sig i uppmärksamhet och distraktion. Ett lättåtkomligt system minskar risken för att 

missa eller undvika en uppgift enligt deltagarna i fokusgruppen, vilket ett 

kroppsburet hjälpmedel kan uppfylla. Två av deltagarna skulle inte föredra att ha 

en handledsburen artefakt, samtidigt lyfter en av deltagarna direktåtkomsten som 

användbart och uppfyller behovet för detta. Att ett sådant system skulle vara 

tillgängligt även i mobil med en widget skulle föredras av deltagarna. Med utgång 

från detta presenteras ett exempel på direktåtkomst i mobil som komplettering till 

ett handledsburet hjälpmedel.    

 
Figur 12: Widget 
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Gränssnittet är en viktig faktor för samtliga deltagare. Ett enkelt och tydligt uttryck 

med en visuell överblick är enligt flera deltagare avgörande för 

användarupplevelsen. Deltagarna menar att uppgifter eller schema behöver vara 

överskådligt utan för många detaljer, utan starka färger utifrån användarens 

preferenser. Nedan presenteras kvaliteten genom gestaltningsförslag på 

kompletterande visuell överblick i mobil, samt i handledsburet hjälpmedel: 

 

 
Figur 13: Visuell överblick  

 

5. Diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion kring studiens metoder och resultat, vilka vägs 

mot den teori som presenterats i litteraturgenomgången.  

5.1 Metoddiskussion  

Studien inleddes med en litteraturgenomgång över befintlig forskning inom 

området som berör NPF, wearables, notifikationer, haptik, samt visuell 

kommunikation. Vid omvärldsbevakningen upptäcktes att vuxna med ADHD har 

svårigheter med exekutiva funktioner samt att bedöma tid, vilket kan leda till 

svårigheter att tidsplanera och utföra vardagssysslor (Skolvärlden, u.å.; 

Socialstyrelsen, u.å.; Svenska Yle, u.å.). Vid litteratursökningarna framträdde det 

att den befintliga forskningen inom området främst fokuserar på barn med NPF-

diagnos (Flobak m.fl., 2018; Motti, 2019b; Sonne m.fl., 2016). Flertalet 

forskningsartiklar inom området för wearables och NPF visade sig även beröra 

deltagare med Autismspektrumstillstånd. Färre forskningsartiklar har involverat 

vuxna med ADHD, samt som deltagare i designforskning (Motti, 2019b). Till följd 
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av detta presenteras tolv källor i litteraturgenomgången varav två är extended 

abstracts (Flobak m.fl., 2018; Goncu-Berk, Zhang & Yilmaz, 2021), en källa är en 

poster (Desrochers m.fl., 2019) och en källa work in progress (Eriksson m.fl., 

2017). Ovan nämnda källor har använts i brist på relevanta artiklar för 

problemområdet. Flobak m.fl. (2018) samt Goncu-Berk, Zhang och Yilmaz (2021) 

har använts med motivering att de räknas som publikationer (ACM Digital Library, 

u.å.). Eriksson m.fl. (2017) och Desrochers m.fl. (2019) studier är ofullständiga och 

erhåller därför begränsat material, vilket emellertid kräver försiktighet i relation till 

studien och vid analys och diskussion. Majoriteten av de källor som tas upp i kapitel 

2 litteraturgenomgång, är primära forskningsartiklar. De övriga ovan nämnda 

motiveras som underlag med syfte till att komplettera övriga källor, samt för att 

ersätta de artiklar som funnits inom informatikområdet som enbart riktar sig mot  

autism, barn och spel. Vid sökningar i andra databaser, som Science Direct, 

Summon och Sage Pub återfanns inga relevanta artiklar inom informatik samt för 

problemområdet. Utifrån detta sågs en kunskapslucka kring studier som berör 

vuxna med ADHD inom området för handledsburna digitala hjälpmedel för 

tidshantering (Motti, 2019b). För att fylla denna kunskapslucka ämnade studien att 

besvara följande forskningsfråga: Hur kan ett handledsburet digitalt hjälpmedel 

utformas med kvaliteter som stödjer vuxna med ADHD vid tidsplanering och 

utförande av vardagssysslor?   

 

För att besvara forskningsfrågan och leda studien framåt tillämpades 

metodkombination som utgjordes av kvalitativa djupintervjuer samt fokusgrupp 

och designvärdering med deltagare inom målgruppen. Studien har varit explorativ 

där deltagarna involverats i designarbetet. Detta val gjordes dels på grund av att 

tidigare forskning inom informatikområdet i låg grad involverat vuxna med ADHD, 

dels för att involveringen av deltagare bidrar till acceptans och engagemang för den 

design som forskningen leder fram till. Samtidigt är det stödjande och stärkande 

gentemot svaret på frågeställningen (Motti 2019b). De valda metoderna som 

utgjorde metodkombinationen genererade bred data för studiens syfte. Utifrån detta 

har det empiriska materialet från deltagarnas perspektiv och livsvärld belysts till en 

grad som förmodligen inte uppnåtts med insamling genom endast en kvalitativ 

metod. Då bearbetningen av data från djupintervjuerna genomfördes innan 

fokusgruppen hölls, kunde fokus riktas mot eventuella luckor som behövde fyllas 

för att täcka alla aspekter av frågeställningen. Intervju- och diskussionsfrågorna gav 

även en möjlighet till uppföljningsfrågor och interaktion, något som exempelvis 

inte hade uppnåtts med en enkätundersökning. Om studien hade genomförts med 

endast en kvalitativ metod hade det empiriska materialet troligtvis inte genererat 

tydliga mönster som sedan framgick i resultaten och analysen. Djupintervjuerna 

skapade en förförståelse som ledde designarbetet mot deltagarnas diskussion och 

värdering. Efter designvärderingen kunde designarbetet konvergeras ytterligare för 

att möta målgruppens behov och begränsningar, vilket ledde till identifierade 

kvaliteter med tillhörande gestaltningsförslag.      

 

Deltagarnkontakten skedde på distans, detta för att öka möjligheten för ett 

explorativt urval av deltagare och öka sannolikheten att skildra intressanta och 

specifika exempel (Denscombe, 2018). Endast två kriterier behövde uppnås; 

myndig ålder samt en ADHD-diagnos. Detta resulterade i ett intressant urval som 
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bestod av fem kvinnor och två män, med olika sysselsättningar och 

vardagssituationer. En oväntad upptäckt var att samtliga deltagare fick sin diagnos 

som vuxen och det framkom inga större skillnader i deras tidigare erfarenheter av 

det stöd som erbjudits av sjukvården. Nyttan med att ha kontakten på distans via 

mail och mötesrummet Zoom var en fördel utifrån den flexibilitet som gynnat 

deltagargruppens svårigheter med planering, men också möjligheten till en 

föredragen tid och plats där de kände sig bekväma (Motti 2019b). Utifrån detta 

kunde även kompletterande empiriskt material inhämtas från två av de fyra som 

uteblev vid fokusgruppen. Detta genom ett enskilt digitalt möte och 

videopresentation med frågeformulär. Om metoderna hade skett genom fysiska 

möten hade det varit möjligt att de uteblivna deltagarna lett till ett bortfall i högre 

grad och därmed en konsekvens för omfattningen av data.  

 

Designmetoderna, fokusgrupp och designvärdering som ligger till grund för studien 

tillämpades utifrån en digital mötestjänst på distans för att kunna anpassas för det 

givna sammanhanget. Andra designmetoder som kan användas vid fysiska möten 

där deltagarna hade kunnat vara fysiskt deltagande valdes bort. Vid ett fysiskt möte 

med deltagarna skulle det finnas fördelar med att exempelvis generera gestaltningar 

av deltagarnas idéer vid fokusgruppen eller utföra taktil stimulering vid 

designvärderingen. Däremot fanns en fördel med den flexibilitet som distansmöten 

innebär utifrån deltagarnas förutsättningar.  

 

Djupintervjuerna genererade känslig information. En deltagare visade svårigheter 

med att prata om problemen med diagnosen. Eftersom det empiriska materialet 

innehöll känsliga data var det viktigt att bemöta deltagarna med försiktighet. Därför 

var en målsättning för uppsatsens författare att förberedas till en hög grad genom 

att ta reda på och skapa förkunskaper om diagnosen, samt vilka förutsättningar som 

kan finnas i samhällslivet för vuxna med ADHD (Patel & Davidson, 2019). Utifrån 

detta gav även djupintervjuer skäl för att samtalen skulle bli fria och informella 

(Tjora, 2012). Däremot är det svårt att undvika vissa faktorer, som att uppsatsens 

författare inte fullständigt kan förstå hur diagnosen påverkar livets alla delar. 

 

Vid de utsatta datumen för genomförandet av fokusgruppen uteblev flera deltagare. 

Då metoden involverade andra deltagare än deltagarna själv kunde detta eventuellt 

vara en indikation på att situationen hos den uteblivande deltagaren var oönskad 

eller obekväm, eller en indikation på svårigheter i med minnet eller passa tider, som 

en ADHD-diagnos i sig medför (Socialstyrelsen u.å.). Den planerade 

metodkombinationen med djupintervjuer och två fokusgrupper var tvungen att 

anpassas för att få designvärdering av flera deltagare än de som deltagit vid en 

fokusgrupp, detta eftersom fokusgruppen har som syfte att utgöra värdefulla och 

nödvändiga data som krävdes för att få svar på forskningsfrågan. Trots uteblivna 

deltagare i fokusgruppen, där endast tre deltagare deltog, observerades inga 

svårigheter till en öppen diskussion då deltagarna stimulerade interaktionen själv. 

Därför kan det antas att det skapades en samhörighet i fokusgruppen utifrån 

avseendet att samtliga har ADHD (Tjora, 2012). Detta metodval gjorde det även 

möjligt att skapa tydliga koder och kategorier av empirin då deltagarna bekräftade 

varandras synpunkter.  
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Med utgångspunkt i Mottis (2019b) metodologiska riktlinjer (se 2.1.1), fanns även 

en strävan i att skapa en miljö för datainsamlandet som underlättar för deltagarna, 

detta både under djupintervjuer och fokusgrupp. Djupintervjuerna genomfördes 

med en lyhördhet gentemot deltagarens fokus, därför lades extra uppmärksamma 

för tecken på distraktion, där pauser erbjöds vid behov för att återfå deltagarfokus. 

Varaktigheten på intervjuerna anpassades också utifrån deltagarens ork. Vid 

fokusgruppen med flera involverade deltagare gjordes en anpassad presentation 

som kunde ses av deltagarna på skärmen. För att undvika frustration och öka fokus 

hos deltagarna gjordes presentationen interaktiv, där deltagarna genom sina 

mobiltelefoner kunde svara på frågor och interagera med materialet i 

presentationen. Genom att deltagarna också kunde följa presentationens varaktighet 

med hjälp av en tidslinje som visades i bild fanns även en förhoppning om att vara 

tydliga kring fokusgruppens agenda och längd. Med ovan nämnda anpassningar 

underlättades datainsamlingen då deltagarna behöll fokus, kunde ge relevanta svar 

och bidra till diskussion. Utan vägledning av Mottis (2019b) metodologiska 

riktlinjer hade det funnits en risk för att datainsamlingen sett annorlunda ut. Utan 

hänsyn till deltagarsgruppens begränsningar hade deltagargruppens fokus kunnat 

utebli från sessionerna, detta i sin tur hade kunnat generera data som möjligen inte 

representerar deltagargruppens åsikter, tankar och värderingar.  

 

För att få ett brett grepp på det totala datamaterialet gjordes analys genom flera steg; 

transkribering, intuitiv vinkling, textnära kodning och kategorisering. För att göra 

detta har det varit en signifikant fördel med ljudinspelning av empirin. 

Transkriberingen var värdefull för genomförandet av detaljerande sökningar och 

jämförelser av data (Denscombe, 2018). Inspelningen gav även oss som intervjuare 

mer utrymme för att interagera och skapa ett meningsfullt och sammanhängande 

samtal. Om intervjusvaren, fokusgruppsdiskussionen och designvärderingen hade 

registrerats genom anteckningar hade informationen blivit mindre exakt (Patel & 

Davidson, 2019). Då deltagarnas ADHD-diagnos innebär problem med bland annat 

fokus skulle detta också kunna skapa distraktion, något som vi strävade efter att 

undvika. Det explorativa designarbetet som konvergerades mot skisser vilka 

värderades av deltagarna gav undersökningen ytterligare stöd mot frågeställningen. 

Utifrån de metoder som användes i studien var det möjligt att upptäcka mönster 

genom de koder och kategorier som framställdes i bearbetningen och analysen av 

resultaten. Denna upptäckt var av stor betydelse för vägledningen till slutsatserna i 

studien.  

5.2 Resultatdiskussion  

Denna studie hade för avsikt att undersöka hur ett handledsburet hjälpmedel kan 

utformas med kvaliteter för att stödja vuxna användare med ADHD vid 

tidsplanering och utförande av vardagssysslor. Flobak m.fl. (2018) studie visar att 

målgruppen, vuxna med ADHD upplever utmaningar med tidshantering, social 

interaktion, arbetsrelaterad stress och hushållsrelaterade sysslor. Flera deltagare i 

denna studie bekräftar Flobak m.fl. (2018) resultat då de observerar utmaningar 

såsom att upprätthålla rutiner och struktur, något som kan härledas till ADHD-

diagnosen, där exekutiva funktioner såsom att påbörja, fullfölja och avsluta 

aktiviteter är svårt. I resultaten framkom det att deltagarna använder listor, 
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påminnelser och kalendrar som huvudsakliga hjälpmedel för att planera och 

upprätthålla struktur i vardagen. Detta stämmer överens med tidigare 

forskningsresultat, Desrochers, Tuson och Magee (2019) vars undersökning utgörs 

av en enkätstudie om hjälpmedel för tidshantering som framför att kalender, timers 

och listor är huvudsakliga hjälpmedel för målgruppen. Desrochers, Tuson och 

Magee (2019) resultat visar också att det finns en önskan om att använda digitala 

hjälpmedel. Både Desrochers, Tuson och Magees (2019) studie och deltagarna i 

denna studie uttrycker att befintliga hjälpmedel för tidshantering är ineffektiva. 

Några deltagare lyfte att de övergått till fysiska kalendrar efter att ha testat digitala 

hjälpmedel för tidshantering, vilket är en tänkbar indikation på att befintliga digitala 

hjälpmedel är ineffektiva. Både vid djupintervjuer, fokusgrupp och designvärdering 

framgick det att stöd och vägledning i genomförande- och tidsbedömning av 

vardagssysslor är en kvalitet av ett digitalt hjälpmedel som efterfrågas hos 

deltagarna. Ett tydligt visuellt uttryck och vägledning skulle enligt flera deltagare 

öka motivationen för att använda ett sådant hjälpmedel. Detta överensstämmer med 

Eriksson, Torgersson och Melin (2018) som hävdar att visuellt stöd kan användas 

som vägledning i aktiviteter, samt att en överblick över uppgifter visat sig bidra till 

mindre stress och utmattning, vilket också påstås leda till att användaren har lättare 

att uppnå utsatta mål.  

 

Denna studies resultat visar att deltagarna upplever problem med notifikationer 

utifrån de svårigheter som ADHD-diagnosen medför. Tidigare forskning påvisar 

betydelsen av att begränsa externa distraktioner såsom ljud, för att förhindra brister 

i uppmärksamheten hos användare med ADHD (Sonne m.fl., 2016). Även Cibrian 

m.fl. (2020) påpekar vikten av balansen mellan att uppmärksamma användaren utan 

att störa användaren. Resultaten från denna studie bekräftar att notifikationer med 

ljud kan leda till bristande uppmärksamhet och är enligt studiens deltagare ett 

störmoment. Vid både djupintervjuerna och fokusgruppen framgick det att 

mobiltelefonen och ljud från mobilen distraherar, ibland till en sådan grad att 

deltagarna glömmer bort vad som ska göras. Detta resultat styrker Kushlev, Proulx 

och Dunns studie (2016) som konstaterar ett samband mellan en ökad mängd 

notifikationer och hyperaktivitetssymptom. Trots att deltagarna är varse om att 

mobilen kan vara ett störmoment uttrycks ett behov av att använda den för 

påminnelser. En av deltagarna förklarade att om notifikationer hade varit avstängda 

hade det tittats efter i mobilen mer frekvent. Detta resultat överensstämmer med 

Kushlev, Proulx och Dunns (2016) resultat som konstaterar att vissa användare kan 

uppleva en oro kring avsaknaden av notifikationer och hävdar att lösningen 

potentiellt inte enbart består av att minska notifikationsflödet.  

 

För att minska störmoment presenterades och värderades taktil stimulering som 

komplement till notifikationer såsom ljud och vibration, likt det Cibrian m.fl. 

(2020) föreslår i sin studie. Som nämnt i litteraturgenomgången identifierar Choi 

och Ishii (2020) i sin studie att taktil stimulering i en handledsburen artefakt 

minimerar kognitiva störningar, där deltagarna blir mindre störda av interaktion på 

huden genom taktil feedback i jämförelse med ljud-feedback. Denna studie har inte 

undersökt hur taktil stimulering fungerar i praktiken och har därmed inte kunnat 

undersöka deltagarnas upplevelse, utan endast attityd och inställning. Det innebär 

att denna data måste tolkas med försiktighet. Deltagarna i denna studie ställde sig 
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däremot positiva till taktil stimulering som kompletterande feedback och 

resonerade genom att jämföra med de störmoment som ljud innebär, vilket 

överensstämmer med Choi och Ishiis (2020) observationer. En av deltagarna vid en 

fokusgrupp uttryckte emellertid att taktil stimulering troligtvis skulle vara för vag 

för notifiering och skulle istället föredra att använda detta som indikation på stress 

eller hyperfokus för ökad medvetenhet. Detta bekräftas av Choi och Ishiis (2020) 

resultat som påvisar att interaktion via biologisk feedback baserat på användarens 

behov avger antingen lugnande eller upphöjande effekt. Även Sonne m.fl. (2016) 

och Goncu-Berk, Zhang och Yilmaz (2021) föreslår att insamling av biologiska 

data skulle kunna ge nya insikter om användares funktionsnedsättning och vilka 

förhållanden som utlöser symptom i relation till aktiviteter, där kroppsburna 

artefakter specifikt har denna potential. 

 

I djupintervjuerna framförde flera deltagare att de använt eller använder 

smartklocka. Motti (2019a) argumenterar för att handledsburna artefakter sticker ut 

i relation till andra kroppsburna artefakter, detta på grund av dess familjära utseende 

och utbredning i samhället. Choi och Ishii (2020) argumenterar även för att 

handleden visar sig vara den mest accepterade och komfortabla platsen för 

långtidsanvändning. Däremot framkom det vid fokusgruppen och 

designvärderingen att vissa deltagare inte föredrar att bära något runt handlederna. 

Anledningen till detta ansågs bero på obehag eller att klockor i sig känns för mycket 

runt handleden. Detta resultat har emellertid inte beskrivits och avviker från Motti 

(2019a) och Choi och Ishiis (2020) resultat. Choi och Ishii (2020) konstaterar även 

att en artefakts struktur och form är en viktig faktor, vilket nämns som ett 

designkrav. Då en fysisk artefakt inte testats av deltagarna i denna studie och utgår 

från tidigare erfarenheter och attityder, krävs försiktighet i att antyda att detta 

gränssnitt skulle accepteras av deltagarna. Det kan således föreslås med utgång från 

Choi och Ishiis (2020) designkrav att vidare utforska i framtida studier. Ett 

handledsburet hjälpmedel motiveras utifrån den tillgänglighet och direktåtkomst 

som deltagargruppen efterfrågar. Dessa resultat är signifikanta ur flera aspekter. 

Flera deltagare menar att behovet likt påminnelser, grundar sig i bristande 

uppmärksamhet och distraktion och att ett lättåtkomligt system skulle minska risken 

för att missa eller undvika uppgifter. Detta sammanbinder resultaten med att 

deltagarna upplever mobiltelefonen som ett störmoment. En av deltagarna som 

övergått till fysisk kalender, lyfter att digitala system för planering även förutsätter 

att ha telefonen nära hela tiden. Detta understryker Mottis (2019a) påstående om att 

en kroppsburen artefakts tillgänglighet gör att ett hjälpmedel kan underlätta för att 

möta en användares olika behov.   

 

Motti och Caine (2016) argumenterar för att man behöver designa för att erbjuda 

användaren ett anpassat gränssnitt där användaren kan få möjlighet till att 

personifiera, inkludera och exkludera innehåll utifrån användarens önskemål och 

behov. Även Eriksson m.fl. (2017) hävdar att en tidshanteringsartefakt behöver ha 

anpassningar utifrån användarens behov och önskemål. Ur studien kunde flera olika 

individuella behov urskiljas från deltagarna. Vissa deltagare lyfte det visuella 

gränssnittet som problematiskt, där möjligheten att ändra textstorlek eller färg var 

viktigt. Andra uttryckte ett behov i att kunna inkludera och exkludera olika 

funktioner. Dessa individuella anpassningar i ett digitalt hjälpmedel för 
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tidsplanering är en kvalitet som behöver finnas för att uppnå acceptans hos 

deltagarna. Detta stödjer även Mottis (2019b) metodologiska riktlinjer för 

teknologier som designas för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

där en strävan efter anpassning bör finnas, då varje person med NPF har unika 

behov.  

 

För att bibehålla motivation och engagemang i användandet av ett digitalt 

hjälpmedel, menade en övervägande del av deltagarna att systemet inte ska kräva 

för mycket av användaren. För många klick och steg, störande meddelanden och 

krav på detaljerade inställningar kan enligt flera deltagare leda till att de slutar 

använda systemet. Detta bekräftas även av Eriksson m.fl. (2017) studie där det 

beskrivs att om artefakten inte är anpassningsbar utefter användaren behov och 

önskemål kan intresset för artefakten minska. Resultaten visar även att deltagarna 

finner ett behov av ett tydligt gränssnitt med visuell överblick. En överskådning 

över uppgifter var enligt flera deltagare en avgörande kvalitet för 

användarupplevelsen. Detta styrker Eriksson, Torgersson och Melin (2018) resultat 

som nämnt tidigare, att en överblick över uppgifter i ett schema blir mer konkret 

för användarna och ökar chansen för att uppnå utsatta mål.  

 

Sammantaget identifierades det med studien att flera önskvärda kvaliteter kan ligga 

till grund för designdilemman. Utifrån studiens resultat kan möjligheten till att göra 

individuella anpassningar leda till ökade krav på användaren, då flera inställningar 

behöver tas hänsyn till i designen. Kvaliteten visuell överblick, kan bidra till 

problem för formatet för ett handledsburet hjälpmedel. Genom att designen skalas 

av för att skapa en visuell överblick kan ett behov av att behöva använda 

kompletterande digitala skärmar öka. Dessa kompletterande digitala skärmar kan 

innefatta en mobil eller dator för att få en sammansatt överblick för sysslor som 

sträcker sig över flera dagar. Detta är oförenligt med användarens behov av att 

minimera yttre störande faktorer, däribland mobilen. Kvaliteten kan också vara en 

möjlig förklaring och ett samband till de deltagare som motsatte sig användandet 

av ett handledsburet hjälpmedel. Designdilemmat kan även härledas till att behovet 

av en mobilskärm för visuell överblick även bidrar till distraktion som konsekvens. 

Denna kombination av upptäckter är väsentliga för framtida forskning genom att de 

identifierade designdilemman behöver tas i beaktning vid fortsatt forskning.  

 

6. Slutsats  
Denna studie ämnade att undersöka hur ett handledsburet digitalt hjälpmedel kan 

utformas med kvaliteter som stödjer vuxna med ADHD vid tidsplanering och 

utförande av vardagssysslor. Som svar på frågeställningen presenterades 

kvaliteterna stöd i genomförande, stöd i tidsbedömning, anpassade notifikationer, 

kompletterande feedback, individuella anpassningar, direktåtkomst och visuell 

överblick. Kvaliteterna filtrerar aspekter av utseende och funktionalitet och  

sammanfattas utifrån följande slutsatser: 

 

1) Målgruppen är i behov utav stöd i genomförande. Genom att förse 

användaren med föreslagna delmoment kan denne stödjas i dess svårigheter 
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i att bryta ner en aktivitet i flera moment, samt få föreslagen tidsåtgång som 

stöd i tidsbedömning. En överblick och ett tydligt visuellt uttryck av tid 

genom exempelvis timerfunktion, tidslinje samt avslutade moment föreslås 

som vägledning i utförandet av aktiviteten. 

2) Anpassade notifikationer och påminnelser är en avgörande funktion för 

deltagargruppen, vuxna med ADHD. Användarna skulle stödjas av 

kompletterande notifiering som är mindre störande. Med en utgångspunkt i 

detta föreslås taktil feedback i form av påminnelser eller biologisk feedback 

för att öka medvetenheten om symtom som stress eller hyperfokusering. 

3) Individuella anpassningar är en förutsättning för bibehållen motivation. 

Utifrån resultaten konstaterades  ett behov av ett system som ger möjlighet 

till individuella anpassningar, utan krav på omfattande inställningar. Detta 

för att bibehålla motivation och acceptans till användning av ett digitalt 

hjälpmedel för stöd i tidsplanering och utförande av vardagssysslor.  

4) Ett lättåtkomligt system minskar risken för missande eller undvikande av 

uppgifter. Ett handledsburet hjälpmedel innebär en direktåtkomst som kan 

användas som stöd vid användarnas utmaningar med uppmärksamhet och 

distraktion. 

 

Studiens slutsatser ger informatikområdet som sådant grundläggande information 

om de kvaliteter som ett handledsburet digitalt hjälpmedel bör ha, definierat av 

deltagargruppen.  

6.1 Fortsatt forskning 

I detta examensarbete undersöktes hur ett handledsburet digitalt hjälpmedel kan 

utformas med kvaliteter som stödjer vuxna med ADHD vid tidsplanering och 

utförande av vardagssysslor. Ur studien kan inte några slutsatser dras kring den 

fysiska upplevelsen som ett handledsburet hjälpmedel kan innebära för 

deltagargruppen. Framtida forskning inom området föreslås därför att vidare 

undersöka fysiska material som accepteras och föredras att brukas på handleden av 

målgruppen. Taktil feedback och biologiska data har inom tidigare forskning visat 

sig vara gynnsam för användare (Choi & Ishii, 2020). Då användare med ADHD 

har särskilda behov samt att diagnosen innebär utmaningar med distraktion och 

fokus skulle fortsatt forskning inom detta ge ökad kunskap om vilka för- och 

nackdelar som taktil stimulering kan innebära.  

 

Tidigare forskning inom området har i hög grad fokuserat på barn med NPF  och 

genom teknologier i form av spel (Motti, 2019b). Denna studie visar att vuxna med 

ADHD i en kontext för användning av ett digitalt handledsburet hjälpmedel kräver 

ytterligare kunskaper för att möta de särskilda behov användarna har. Vi föreslår 

därför att flera brukskontexter undersöks genom deltagande designforskning, där 

användartester på målgruppen utförs. Vidare är kvaliteterna som presenteras en 

möjlig utgång för att vidare utveckla design av system för tidsplanering och 

utförande av vardagssysslor, samt för att identifiera designdilemman och möjliga 

lösningar för detta.  Kvaliteterna som presenteras i denna studie kan dessutom ligga 

till grund för vidare forskning och utveckling av riktlinjer och standarder.  
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Bilaga 1 Informationsbrev  

 
Till dig som har ADHD 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ett digitalt kroppsburet hjälpmedel kan 

användas för att underlätta planering och utförande av aktiviteter i vardagen för 

vuxna personer med ADHD. Studien genomförs på distans via Zoom/Teams och 

vänder sig till vuxna personer med ADHD. 

 

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen Digital 

Design vid Högskolan Kristianstad. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer och fokusgrupp enligt följande schema:  

Datum  Information  Tid  

v. 9 (valfritt datum) Individuell intervju 

genomförs via verktyget 

Zoom.  

Deltagaren väljer en 

valfri tid som passar 

denna bäst (60 minuter)  

v. 10 (söndagen 13/3) Fokusgrupp med tre 

deltagare. Deltagaren 

väljer antingen denna tid 

eller v. 11.  

Kl. 10-11 (60 minuter)  

v. 11 (söndagen 20/3) Fokusgrupp med tre 

deltagare. Deltagaren 

väljer antingen denna tid 

eller v. 10. 

Kl. 10-11 (60 minuter)  

  

Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av svårigheter i vardagen 

med ADHD och teknik. Intervjun beräknas ta ungefär 60 minuter. Det är viktigt 

att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun 

kommer att spelas in som ljudfil och skrivas ut i text.  

 

Fokusgruppsintervjuerna kommer bestå av tre deltagare där syftet är att diskutera 

öppet kring ett designkoncept. Här vill vi få reda på dina uppfattningar, åsikter 

och attityd till konceptet. Fokusgruppen beräknas ta ungefär 60 minuter.   

 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt till lärare vid högskolan. När examensarbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Kristianstad. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att hanteras och behandlas 

konfidentiellt och förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det.  
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Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst under studiens gång 

avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Lämna besked till någon av 

följande mailadresser: 

Cornelia.bomsjo0002@stud.hkr.se 

Emilia.sini0032@stud.hkr.se 

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

Cornelia Bomsjö                       Emilia Sini   

Student                        Student   

Cornelia.bomsjo0002@stud.hkr.se                      Emilia.sini0032@stud.hkr.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor  
 

Uppvärmningsfrågor  

Kön, ålder, sysselsättning, arbetsuppgifter 

Vardagsliv, familj, djur, hur de bor, intressen   

När personen fick diagnosen 

 

Upplevelse  

Kan du berätta vilka svårigheter som din ADHD medför?  

Hur upplever du att andra ser på ADHD som funktionsnedsättning? 

Kan du beskriva hur en vanlig dag med vardagssysslor ser ut för dig?  

Vad motiverar dig till att utföra uppgifter/vardagssysslor? 

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation där planering är ett problem 

för dig?  

Vad upplever du är mest störande eller distraherande i din omgivning?  

 

Erfarenhet  

Har du blivit erbjuden någon praktisk hjälp eller fått ett digitalt hjälpmedel av 

sjukvården?  

Använder du eller har du använt en app för planering, tidshantering eller 

aktivitetsutförande?  

 

Attityd  

Vad är din upplevelse av att använda dig av detta? 

Skulle du kunna tänka dig att använda ett digitalt hjälpmedel och vad skulle det i 

så fall vara?  

Vad använder du för läge på mobilen ljud/vibration/tyst?  

 

Avrundningsfrågor  

Har du något du själv vill tillägga och berätta mer om?  

Har du någon fråga som berör undersökningen eller intervjun?  

 


